
 Oosterse dressing, ponzu, appel, limoen en
rode wijn vinaigrette sjallot

Vegan witte bonen, crème van
Piccalilly, ciabatta van desem,

gekonfijte ui  

Zoetzuur van Komkommer, 
yoghurt parels, dille en

knoflook

Gekonfijte Brussels lof, truffel
sinaasappel, amandelen, harissa,
postelijn, geroosterde radicchio

5 verschillende kazen, geserveerd met
vijgencompote, huisgemaakt

Crème van bospeen, dressing van
koriander, ponzu, yuzu, soja boon,

bundelzwam

Gemarineerde oertomaten, olijf
schuim, bouillon van

watermeloen en basilicum

Panna Cotta, gemarineerde
aardbeien met verveine, tuille,
roomijs en coulis van aardbei

Gemarineerde Wilde Zalm       

Schelpdieren, Lavas olie, 
rouille, croutons

Miso, gepofte paprika,
Baba Ganoush

Bonne Femme, rode wijn jus

Nederlandse Ka k van 'l Amuse    

Ananas, kokos, plantage
Rum, witte chocolade

Vraag uw host naar de dag
vis en garnituur

Doperwt crème, gezouten
citroen, chips van Parmezaan 

Zeeuwse Oesters per 6, €4,5  p.st

 Fake Filet Americain      

Bisque De Crevettes          

Eerlijk gevangen Dag vis    

Octopus van de Barbecue      

Entrecote Lindenhoff  +€5   

Gekonfijte Witlof

Aardbeien uit de kas   Rococo Piña Colada    
Espresso, 

Madagascar vanille ijs

Gelakte Eendenborst   

Affogato   €6,50        

Burrata salsa  

Ravioli

Lorem ipsum

Oesters per 6, €4,5 p. st.
limoen, vinaigrette, sjalot

VOOR

HOOFD

Klassieke Caesarsalade  €12,9
romaine sla, little gem, 

parmezaan,scharrelei, croutons, 
ansjovis, caesar dressing

+
1/2 bio scharrelkip €12,5
1/1 bio scharrelkip €19,5

Burrata Salade  €17,5
foam van parmezaan, artisjok,

oertomaten, olijf, amandel,
basilicumolie, tuinkers

Bisque van langoustine  €19,5
room met cognac, langoustine,

crouton, kreeftenrouille, zeekraal

PLANTAGE ROCOCO 
 

Vega Kaviaar  €22,5
beluga linzen, spinazie,

foam van parmezaan, aardappel, walnoot,
basilicumolie, sambai azijn, chili cress

Eerlijk Gevangen
Nederlandse vis  €27,5

Vraag uw host naar de 
dagvis en garnituur

Lindenhoff Runderburger

hamburger bun, cheddar, little gem,
tomaat, rode ui, pickles

€19,5

Klassiek
kreeft, hamburger bun, zeekraal,
kreeftenmayonaise, zalmkaviaar

€35

Surf & Turf

Bavette & King Crab €35
runderbavette in miso gemarineerd,

King Crab, palmhart, peulen,
jus van Japanse rode wijn

Crispy Strawberry Vanilla   €16,5
vanille crème, vanille roomijs,
aardbeienijs, knetterparels, 

meringue, gemarineerde aarbeien,
muntgel, marshmallow, limoen

Affogato  €7,5
plantage espresso, 

madagaskar vanille-ijs

Biologisch Restaurant

DESSERT

BIJGERECHTEN

Salade  €6,5
ijsbergsla, croutons,
bieslook vinaigrette

Golden Kimchi  €7,5
gewekte witte kool, gember,

verse kurkuma, shiro miso

Bio Friet in de Schil €6,5
huisgemaakte mayonaise

Kaviaar €35
blini’s, sockeye gerookte zalm, crème fraîche

NO WASTE VEGA(N) 4-GANGEN SURPISE MENU: €45
NATUUR WIJNARRANGEMENT: €35

Wij serveren 100% organic gerechten met ingrediënten van kleinschalige producenten en leveranciers.

Vegan Steak Tartare   €17,5
paddenstoelen, walnoten, tomaten, 

kappertjes, mosterdschuim, 
saffraan, aardappel kaantjes 

Nederlandse Kazen 
van l’Amuse  €15,5

4 verschillende kazen, vijgencompote,
gedroogde vijgen, kletzenbrood


