
herfstige salade met gepofte kastanje, 
krokante quinoa, spruiten en notendressing

sous-vide gegaarde wilde zeebaars met zoetzure bieten, 
suikerbrood krokantje en gebrande kerriemayonaise

coquille op japanse wijze  met crème van zeewier, 
kroepoek van wasabi en gember

gestoofde -duurzaam gevangen- paling 
‘in het groen’

dun gesneden huisgerookte, dry aged lende
met gefermenteerde rode kool en yuzu mayonaise

klassieke bouillabaisse  met Hollandse garnaal, 
saffraan rouille en croutons

krokante spiering  met salsa van Marokkaanse 
citroen en gerookte crème van knoflook

oosters geflambeerde waddenmosselen
met Frysk Hynder whiskey

in roomboter gebakken schelvis met groentecurry, 
wasabibloem en geschaafde wintertruffel

inktvis octo pulpo van de lavagrill  met piccalilly 
spitskool en pandan met kokos agar-agar

geroosterde heilbot  met ratatouille van 
seizoensgroente en crème van gepofte spruit

tataki van cote de boeuf crème van pastinaak, 
bouillon van hooi en paddenstoel krokantje

pikante spitskool 
met paksoi, sushirijst, jus van pandan en rawit

gegrilde roodbaars  zwarte sojabonen, gepofte meiraap, 
jus van aardpeer en huisgemaakte dropjenever

rood gebakken bio ossenhaas  met parelcouscous 
en Hollandse garnaal, jus van miso en gember

huisgerookte ‘slow’ escargots  
in knoflookboter met paddenstoelen en mais

huisgerookte portobello met puree van andijvie, 
verse truffel en Frysk

heetgerookte kabeljauw gepocheerd in houtgelagerd 
bier, gele Woudbonen en gepofte bloembol

kaasplank 
met appel chili stroopje en Fries roggebrood 

dessert 
wisselend verrassingsdessert

g e r e c h t e n
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TIP: glas huisgemaakte Vin de Noix
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WEI PROEVEN 
is een concept dat afwijkt van de traditionele voor- en hoofdgerechten. We serveren al onze 
gerechtjes in een kleiner formaat. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. We adviseren 4 á 5 
gerechtjes voor de gemiddelde eter, met uitzonderingen daar gelaten natuurlijk: u heeft het 
zelf  in de hand! We werken uitsluitend met de beste kwaliteit producten: zo lokaal en/of  
duurzaam mogelijk. Pure smaken, traditionele kooktechnieken, moderne combinaties en 
een Oosterse twist. 

U kunt de chef  ook de vrije hand geven met een Chef ’s Menu. De prijzen zijn 
inclusief  tafelwater (plat of  bruis) en brood. Bij groepen vanaf 7 personen 
serveren wij een Chef ’s Favourites Menu.

oesters per stuk €2,00    naturel of  geef  de chef  de vrije hand 

Allergie? Meld het ons, het liefst een dag van te voren!

3 gerechten €37

4 gerechten €49

5 gerechten €61

6 gerechten €73

7 gerechten €85

prijzen per persoon

bijpassende wijnen  €18

bijpassende wijnen  €24

bijpassende wijnen  €30

bijpassende wijnen  €36

bijpassende wijnen  €42


