Vrijdag t/m zaterdag: 16:00 - 22:00
Zondag: 16:00 - 20:00

enu·Diner·Menu·Menu Me
Vet lekker
Krokante oesterzwammen
met Dragon dip
Hoofdgerecht

€ 7,50

Vegan

Fish & chips met kibbeling
van bijvangst
ravigotte met eigen pickles

Cook the Book

€ 11,50

Hoofdgerecht

VAN HIER
Alleen beschikbaar
met strippenkaart
De komende maanden brengen

Het boek waaruit binnen het

Frietje met
paddenstoelen saté

thema ‘bijsmaken’ zal worden

met krokante uitjes en vadouvan

geslacht en die zijn van kop tot

gekookt is: NEL ‘VAN KOP-TOT-

zuurkool

kont van waarde en verwerkt

KONT’ CHEF. Nel Schellekens
kookt al 25 jaar vol passie vanuit
het principe dat je eet wat er

Hoofdgerecht

Vegan

we in Van Hier een ode aan het
varken. Onze eigen varkens zijn

€ 10,50

van het land komt. Van kop tot

Frietje met Franse cassoulet

kont. 0% waste, 100% taste. Ze

verschillende soorten vlees en

haalt de beste smaken uit hele

bonen

gewone producten. En dat zie je
terug in de recepten van haar
prachtige boek.

Hoofdgerecht

in de lekkerste gerechten. Om
daarvan te kunnen genieten
word je ‘mede-eigenaar’ van het
varken.
Voor € 52,50 schaf je een

€ 11,50

speciale strippenkaart aan met
4 strippen voor gerechten en 2
strippen voor vleeswaren (op
een later moment).

Bockpot
stoofpotje van bokkenvlees met
aardappelmousseline
Voorgerecht

€ 10,50

Preiwei met hooi haan
op hooi gebraden haan met prei
gestoofd in wei
Voorgerecht

€ 9,50

All day
FAVOURITES
De nieuwe nasi
kimchi fried rye met Koreaanse
saus en krokante schillen
Voorgerecht

Rook & rooster

Van Daar
In deze foodstand verwerken

Koji burger

wij de restjes uit onze keukens

met postelein op brioche

in de lekkerste hartige taarten
bomvol smaak en met een

Voorgerecht

verhaal. Bijvoorbeeld een

€ 10,50

Een verrassend visje met

vraag de chef wat er deze week

bouillabaisse, rouille gemaakt met

op het menu staat.

saffraan en kruiden salade

Miso Green

Voorgerecht

€ 9,50

Gerookte knolsteak met
vegan jus
notenkorst en kruidencrème

€ 10,50

No chocolate tiramisu met
koffielikeur
van Dik & Schil
Voorgerecht

€ 11,50

€ 6,50

Tapasgerecht

Broodpudding en
vlierbloesemroom
met koffie, rozijnen en
sinaasappel

met postelein op brioche

en palmkool gemarineerd in soja

Voorgerecht

Paling in het groen
paling saus

Pompoen-lupine burger

desem croutons, winterpostelein

Vegan

€ 6,50

spruitjes met een gerookte

van prei of een paté en croute,

Voorgerecht

met oplegkaas en gegrilde

Tapasgerecht

Bijvangst van de bbq

Vegan

Hollandse Bruschetta
groenten

shepherd’s pie, een tarte tatin

Tartaar van gerookte
wortel

€ 9,50

Vegan

€ 7,00

Voorgerecht

€ 7,50

€ 9,50

Geblakerde ui
met bierazijn en kaaskorstjes
schuim
Voorgerecht

€ 6,50

Gepofte peer met perenshrub
hangop aangemaakt met
kaneel en no waste crumble
Voorgerecht

€ 7,50

Sommige gerechten bevatten
allergenen, voor meer
informatie vraag het onze
chefs!

NOten

Lactose

Vega

Vis

Gluten

Vegan

Vegan

