VOORGERECHTEN
Tonijn Ibiza style
Tartaar met umami marinade, avocado, cherry tomaatjes, en tortilla chips		

€20

Canadese kreeft
Gezoete tomaat, schuim van Parmezaanse kaas, kerrieolie en pompoen crème

€ 22

Kort gebakken ossenhaas
Ananas bbq, canteloupe meloen, papaya en creme fraiche.

€ 20

Gebakken ganzenlever
Brioche brood, gekarameliseerde appeltjes, Pedro Xeminez sherry saus.

€ 20

HOOFDGERECHTEN
Tournedos, Uruguay grain fed
Van de Big Green Egg, cantharel, geconfijte melouse ui en Nicola aardappel .

€ 30

Clare Valley rib eye, 200 dagen grain fed beef 		
Geglaceerde courgette, groene asperge, aardappel en paddenstoelen

€ 30

Zeetong old school
met sla en friet

€ 36

Wilde zeebaars.
met een zomerse lasagne van tomaten ragout, mozarrella en basilicum

€ 32

DESSERTS
Kaasassortiment met nationale en internationale kazen

€ 15

Tiramisu uit de pan, zoveel als u zelf wilt!

€ 10

Kers, mascarpone, vanille panna cotta en blauwe bes
Pure chocola, gemberbier, zeezout, pure chocolade vlokken

€8
€ 10

MENU FOOD IS ART
Modern | Internationaal | Vernieuwend | Puur Promessa
4 Gangen € 45,00
5 Gangen € 52,50
Wijnarrangementen
4 Gangen € 30
5 Gangen € 35
Er is ook een bob arrangement verkrijgbaar
Het Menu food is art wordt alleen per tafel geserveerd.
5 stuks kaas in plaats van dessert € 5

“De culinaire beloften van Promessa hebben een nieuwe impuls gekregen. Deze
sfeervolle, moderne zaak biedt u een totaalbeleving: begin uw avontuur in de knappe
aperitief ruimte, waar u op de rode loungebanken van een drankje kunt genieten.
Vervolgens kunt u in het restaurant smullen van gerechten die eigentijds en verfijnd zijn,
met hier en daar kosmopolische invloeden. Het menu Promessa is een topper!”
Michelin
Bib gourmand 2017

MENU PROMESSA € 37
Voorgerecht
Coquille st. Jaques met cantaloupe meloen,
sorbet van Franse oesters en avocadocreme.
of
Drie ganzenlever bereidingen, abrikoos, Scandinavisch brood en creme fracihe.
Extra tussengerecht € 9
Tarbot met mozarella, tomaat, gezouten ansjovis, kappertjes en basilicum.
Hoofdgerecht
Kabeljauw, courgette, groene asperge, nicola aardappel, linguine tomaat,
Parmezaanse kaas schuim
of
Reebok uit de Kempen met sinaasappel, mini venkel,
geconfijte melouse ui en cantharellen
Nagerecht
Kers, mascarpone, vanille panna cotta, en blauwe bes
of
Pure chocola, gemberbier, choclade vlokken, zeezout
of
Plateau van nationale en internationale kazen (+ € 5,00)

LUNCH MENU

Verrassingsmenu
2 Gangen + koffie € 27,50
Het lunch menu wordt alleen per tafel geserveerd.

