
 

 Welkom bij restaurant de Sous-Chef 

Kies uit onze menukaart een driegangenmenu voor een vaste prijs: 

3-gangen € 34,50 

 

Indien u geen vast aantal gangen neemt: 

Voorgerechten: € 10,50 

Hoofdgerechten: € 19,00 

Nagerechten: € 8,50 

 

Menu van de Sous-Chef 
 

Voorgerecht 
 

Proeverij van voorgerechten 

 

Hoofdgerecht 
 

Visplateau met drie soorten vis 

of 

Vleesplateau met drie soorten vlees 

 

Nagerecht 

 

Grand dessert 

 

€ 39,50 p/p (menu vanaf 2 personen) 



 

  

Voorgerechten 

 

Bombe van gerookte zalm, krabsalade en Hollandse garnalen 

Geroosterde tonijn met sesamdressing en wakame 

 

Carpaccio met truffelmayonaise, nootjes, rucola en Parmezaanse kaas 

Vitello tonato: zachtgegaarde kalfslende met tonijnmayonaise en sashimi van 

tonijn 

Surf en turf: tataki van ossenhaas en gamba’s, met Oosterse dressing 

Steak Tartaar op Oosterse wijze met een gepocheerd eitje 

Gegrilde kip met little gem sla, ansjovismayonaise, bacon en Parmezaanse kaas 

 

Tartaar van avocado, tomaat en ui, geserveerd met een gepocheerde eitje en 

een crostini 

Gebakken champignons met een dip van tapenade en kruidenboter 

 

Dagsoep € 6,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 

 

Op de huid gebakken dorade met een romige vissaus 

Gebakken zalm met een krokant kruidkorstje en een romige vissaus 

 

Gegrilde biefstuk met stroganoffsaus 

Argentijnse entrecote met kruidenboter, gebakken champignons en ui 

Gewokte ossenhaaspuntjes met rode wijnsaus, bosui en champignons 

 

Spareribs, zoet of pittig, met knoflooksaus 

Oosters kippannetje met een saus van piri-piri 

Duo van ossenhaaspies en kipspies met satésaus 

Dubbele Black Angus hamburger met bacon, kaas, tomaat en sla 

Gebakken varkenshaasmedaillons met een saus van brie en spek, geserveerd 

met chammpignonsaus 

 

Portobello uit de oven met geitenkaas, geserveerd met rucola, zongedroogde 

tomaat en geroosterde nootjes 

Rode groentecurry met rijst 

 

 

Kindermenu’s 

Frikandel, kroket of kipnuggets met friet € 8,- 

Kipsaté met friet € 10,- 

 



 

 

 

Nagerechten 

 

Dame blanche 

Crème brûlée 

Panna cotta met rood fruit en sorbetijs 

Tiramisu 

Tarte tatin van appel met vanille-ijs 

Warme brownie met gekarameliseerde walnoten een bolletje ijs 

Kaasplankje met drie soorten kaas 

 

 


