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Koepel Menu 
wisselend 4-gangen menu

Changing 3-4 course menu 

€ 44,00

Ook als 3 gangen te bestellen 

€ 35,00

3 gangen zonder dessert 

€ 39,00

Surprise Menu
Laat u verrassen door de keuken van De Koepel

5 gangen geïnspireerd door het jaargetijde en met seizoensaanbod samengesteld

Alleen per tafel te bestellen

€ 49,00

Eventueel begeleid door een wijn arrangement.

€ 29,00

Dit menu als arrangement

Menu inclusief wijn arrangement en tafelwater

€ 79,00 
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Menu 1

Huisgerookte zalm met krabsalade en kruidenmayonaise

***

 “Black Angus” steak met spitskool en forestiere saus

***

Tarte tatin met vanille ijs

€ 35,00

Menu 2

Dungesneden kalfsroast met tonijncrème en krokante gamba

***

Op lage temperatuur gegaarde maïskip supreme met truffel mousseline

***

Mousse van pure chocolade en frangelico met vanille roomijs

€ 35,00

Menu 3

Parmaham, rucola, mozzarella en mousse van gedroogde pommodori

***

Ravioli van gamba met venkel en saus van geroosterde paprika

***

Jonge eendenborst, groene asperges, zwarte bonensaus

***

Taartje van frambozenmousse met tropisch fruit sorbet

€ 44,00
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Menu 4

Salade van gegrilde scharrelkip met haricot verts, pijnboompitten en een truffeldressing

***

Gamba`s á la plancha met kreeft risotto

***

Kalfslende met kaviaargroenten en saus van gepofte knoflook

***

Parfait van pinda karamel met pistachemousse en Puro koffieschuim

€ 44,00

Menu 5

Eendenlever kwartel terrine, sjalotmarmelade, olijfbrioche

***

Kreeften crèmesoep met Hollandse garnalen en bieslook

***

Schotse zalmrugfilet met basilicum uit de oven op stamppotje en noily prat saus

***

Kortgebakken “Black Angus” sukade met fijne groenten en gerookte sjalotten saus

***

Chocolade puur, wit, melk

€ 52,00

 Wijn arrangementen en suggesties kan u samen met

 een van onze medewerkers overleggen. 


