Best of Sizzles
3 gangen menu

Sizzles classics à la carte
37,-

De laatste periode van Sizzles aan de Koninginnelaan
is aangebroken. Daarom serveren we de komende tijd
gerechten van de afgelopen 14 jaar.
Maar we koken ook vooruit. U kunt niet alleen genieten
van onze klassiekers, maar ook alvast voorproeven van
de gerechten die we later dit jaar op onze nieuwe locatie
serveren.

Sizzles Tasting

Voorgerechten
Carpaccio ‘Cipriani’
Rund | mosterd crème | truffeldressing
krokante focaccia | rucola pesto | Parmezaan
Mogelijk met eendenlever +6,-

14,-

Zeebaars sushi
Gerookte paling | bereidingen van komkommer
ponzu | crème van eidooier | rijst kroepoek

15,-

Natuurlijk is er ook een vegetarische variant van dit menu.
En we overleggen graag met u over speciale dieetwensen.

Tartaar van bleekselderij
Zoetzure ananas | kroketje van boerenbrie
soto specerijen | granny smith | little gem

13,-

Dungesneden kabeljauw
Gamba | rode curry | kaffir vinaigrette | avocado
pompoen | quinoa

Oesters | rauw of gestoomd

p.st 2,50

of
Rosbief van eend
Lauwwarm | rilettes van eend | spitskool | dashi
sesam kletskop | gepofte bacon

Kalf
Lendebiefstuk | sukade | eigen jus | sherry | crème van
kikkererwten | anijs champignon | vadouvan | paksoi
of
Doradefilet
Rilettes van makreel | beurre blanc | piccalilly
groene asperge | venkel

Gepocheerde peer
Mascarpone | krokante muffin | yoghurt cassis ijs
blauwe bes | Pisco granitee
of
Kaas +5,5 soorten | tutti frutti compote | PX siroop | vijgenbrood

Schelvis
Gegrilde gamba’s | jus van schaaldieren
preimousseline | geroosterde bimi

25,-

26,-

BBQ zoete aardappel
Zwarte bonen | dadel creme | quinoa | cottage cheese
sesam soja
21,Sizzles pasta aïoli
Linguine pasta | basilicum room | rucola | gedroogde
tomaat | Parmezaanse kaas
Mogelijk met gegrilde gamba’s +7,Frites met huisgemaakte mayonaise
‘Caeser Salad’

4 gangen menu

47,-

5 gangen menu

57,-

Dit menu is enkel met uw gehele gezelschap aan tafel te
bestellen.
Voor het Tasting menu heeft onze zwarte brigade
bijzondere wijnen geselecteerd welke naadloos aansluiten
bij de spannende gerechten.

Wijnarrangement

Hoofdgerechten
MRIJ Rund
Ribstuk | salsa verde | bereidingen van knolselderij
witlof | jus van sjalot
mogelijk met ossenhaas i.p.v. ribstuk +7

Het Sizzles Tasting menu is ook uitgegroeid tot een
klassieker én dus tot een blijvertje op de kaart. Met
dit menu gaat u voor een culinair verrassingseffect.
Maar één ding kunnen we al wel verklappen: u geniet
gegarandeerd van onze meest bijzondere creaties.

3 glazen

21,-

4 glazen

27,-

5 glazen

34,-

Wijnarrangement 'BOB'
3 glazen

11,-

4 glazen

15,-

5 glazen

19,-

14,3,3,Heeft u een allergie voor een bepaald product?
Meld het bij ons, dan zorgen wij voor een smakelijk alternatief.

