VOORGERECHTEN
Grevelingen creuses
Half dozijn grevelingen oesters met sjalot, rode wijnazijn en citroen

€ 20

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

€ 20

Steak tartaar klassiek
Handgesneden rundvlees tartaar met klassieke garnituren.

€ 20

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

€ 20

HOOFDGERECHTEN
Tournedos
Geglaceerde Nicola aardappeltjes, kleine uitjes in de jus en pastinaak

€ 30

Zeetong old school
met sla en friet

€ 36

Tarbot
Voorjaarsgroente, beurre blanc en aardappelpuree

€ 36

Zwezerik 		
Geglaceerde aardappel, bietjes, appel en lichte kalfsjus

€ 30

DESSERTS
Kaasassortiment met nationale en internationale kazen

€ 15

Tiramisu uit de pan, zoveel als u zelf wilt!

€ 10

Avocado, koffie en lychee

€8

MODERN CHEF MENU
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 Modern Chef menu wordt alleen per tafel geserveerd.
4 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

Ganzenlever met Jamon Iberico, coquille, aardappelkaantjes en knolselderijsap.
of

Gebrande tonijn met asperge, lamsoor, postelijn en koolrabi.
Extra tussengerecht € 9

Langoustine met kreeftensaus, kokkels en tuinbonen.
Hoofdgerecht
Kabeljauw a la Brabançonne, met ei, asperge en hooiham
of

Reebok uit de Kempen met dennen, lavendel, noten en paddenstoelen.
Nagerecht

Negerzoenen, aardbei, gember en vanille.

of
Chocolate lovers
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.

