
WELKOM 
Ontspan en geniet. 

Wanneer u naar buiten kijkt ziet u de Westerschelde, 
een grote bron van inspiratie… 

Dagelijks werken we aan nieuwe gerechten,  
soms klassiek en traditioneel, soms iets uitdagender… 

WIE ZIJN WE? 

Laurent Smallegange 
Chef - Eigenaar 

Annelies Wuytack 
Vrouw van & bakker  

Daniël Jansen 
Sous Chef - Rotisseur  

Arjen Matthijs 
Junior Sous Chef - Patissier 

Marti Matta 
Garde Manger 

Bas Herman 
Entremetier 

Andres Cocquyt 
Maitre - Sommelier  

Noë Mainil 
Gastvrouw 

Jantine Vergouwe 
Gastvrouw - verantwoordelijke zaal 

. . .  

MENU 
geinspireerd door de streek, alles wat om ons heen bloeit, groeit 

kruiden en specerijen van over de hele wereld 
gepresenteerd in een menu  

Noordzee dagvangst  
mosselen, jonge wortel, saffraan, prei, 

kippenhuid 

 
Kingfish, bouillon van algen, 
lavendel, emulsie van oester, 

zeekraal, codium 

Oosterschelde kreeft 
courgette, barilotto, plankton, 

verveine, lamsoren

Melk kalf,  
doperwt, kalfstong, amandel 

 citroen, groene asperge 

Rabarber, witte chocolade, 
framboos

3 hapjes 
fris-zilt-hartig 

assortiment 
kaas?

 
Noordzee Krab 

Balinese jus, koolraap,  
boemboe, kaffir 

extra 
kaviaar?

Om onze gasten elke dag met een glimlach en spontaniteit te ontvangen 
sluit het restaurant om 24.00 uur.

Geniet ervan ! 
x Laurent 

MENU  
Een deel van het menu hebben wij reeds voor u gekozen  
U heeft de keuze  uit  onderstaande opties. 

taste menu     52 euro 
3 wisselende gerechten uitsluitend tijdens lunch te bestellen 

4 gangen & 3 amuses    70 euro 
kingfish, dagvangst, kalf, dessert 

5 gangen & 3 amuses    92 euro 
kingfish, krab, dagvangst, kalf, dessert 

6 gangen & 3 amuses    119 euro 
kingfish, krab, kreeft, dagvangst, kalf, dessert 

extra kaviaar  10 gram    22 euro  

kaas ipv dessert supplement   10  euro 
kaas en dessert  supplement    17  euro 

U kunt de menu’s aanvullen met gerechten, links hiernaast 
beschreven. Voor wijzigingen in het vaste menu rekenen wij een 
meerprijs per gerecht. 

Bij onze menu’s bestaat de mogelijkheid te kiezen voor aangepaste 
kwaliteitswijnen vanaf 9,50 / glas 

Voor wijzigingen in het menu zullen wij een meerprijs berekenen. 
Dieetwensen en niet vooraf doorgegeven allergenen kunnen eveneens  een 
aanpassing in de prijs met zich mee brengen

A LA CARTE 

KAVIAAR 
Om toe te voegen of om te beginnen 

Rundertartaar & 10 gram Perle Imperial   40 euro 
zure room, yuzu, krokante aardappel 

Gepocheerde oester & 10 gram Perle Imperial  32 euro 
aardappel, verjus, plankton 

Perle Imperial per blik van 50 gram   109 euro 
eitje baveuse, zure room, bieslook, “kriel” aardappeltjes  

SIGNATUUR 
Onderstaande tussengerechten kunt u gebruiken om  
uw menu verder uit te breiden of los bestellen om a la carte te 
genieten  

Carabineros     31 euro 
crudo als carpaccio, gemarineerd met limoen, zure room 

Ganzenlever     25 euro  
terrine van ganzenlever, brioche, pedro ximenez 

Langoustine     34 euro 
sinaasappel-miso, wortel,  zonnebloempitten 

Zwezerik      26 euro 
krokant gebakken en gelakt, artisjok, gerookte paling 

Soufflé met Nederlandse vanille   20 euro 
sorbet van citrusafrikaan en Bacardi Lemon 
Bereiding +/-  20 min 


