
Chef’s goeste menu ( enkel per tafel ) 49,5 / p.p

Voorgerecht

Kies één voorgerecht

Hoofdgerecht

Vol au vent “ soto ayam “ turmeric - boschampignon - room - friet
La belle flamande kip 100% Belgisch, plantaardig gevoederd

of

Sliptongen gebakken in de hoeveboter met tamarind en limoen
Friet - sla en huisbereide mayonaise

Dessert

Duo van sorbet van gekruide mango en guave

of

Dame blanche met Cindy's vanille ijs
Donkere Belgische chocolade, crumble en slagroom

Voorgerechten ( makanan pembuka )

Hand geknuffelde garnaalkroketjes “tom kha” 17,9

Verse “ springrolls “ met geroosterde sesamsaus en cashewnoot 18,9

Bouchot mosselen met kokosmelk, citroengras en Thaise rawit peper    19,9

Ierse oesters met limoen, rauwe sambal van mango en citroengras         21,9

Tartaar van geelvin tonijn, avocado, gember en shizo 18,9

Rundssaté van belgisch wit - blauw met pindasaus en acar 17,9



Het Visioen klassiekers ( kursus utama )

Vol au vent “ soto ayam “ turmeric - boschampignon - room - friet 28
La belle flamande kip 100% Belgisch, plantaardig gevoederd

Sliptongen gebakken in de hoeveboter met tamarind en limoen 32
Friet - sla en huisbereide mayonaise

West - Vlaams wit blauw gelakeerd met bulgogi bbq met friet en sla 38
Béarnaise maison of pepersaus met cognac

Geelvin tonijn tataki - Gebakken rijst “ Indo style “ ( signatuur ) 35
Rauwe sambal van citroengras en mango en roquette slaatje

Garnaalkroketten “ Tom Kha “ 29
Huisbereid met kokosmelk - zoete aardappel friet - sla

* zoete aardappel frieten in plaats van frieten + € 2

Het Visioen suggesties

Gelakeerde canette eendeborst met basmati rijst 32
Geurige rode curry met thaise basilicum en rode paprika

Desserts ( pencuci mulut )

Donkere chocolade moelleux - macadamia noot - bananenijs 12

Dame blanche met Cindy's vanille ijs 10

Sorbet van gekruide mango, guave en kalamansi 10

Coupe colonel - kalamansi sorbet en een shot wodka 12

Crème brûlée met Ugandese vanille 10



Desserts ( pencuci mulut )
Donkere chocolade moelleux - macadamia noot - bananenijs 12
Sorbet van gekruide mango, guave en kalamansi 10
Coupe colonel - kalamansi sorbet en een shot wodka 10
Dame blanche met Cindy's vanille ijs 10
Crème brûlée met Ugandese vanille 10

Whisky’s
Jameson 7
Jack Daniels 8
Chivas regal 9
The Glenlivet 12j 11
Oban 14j 14
Lagavulin 16j 17

Digestieven
Armagnac Janneau 8
Calvados coquerel 8
Cognac François Voyer 8
Grappa bianca Alexander 8
Oude jenever 7

Likeuren
Cointreau 7
Amaretto 7
Baileys 7
Limoncello 7
Passoa 6

Warme dranken
Irish coffee - French coffee - Italian coffee 11
Koffie lungo 3,5
Espresso 3,5
Espresso dubbel 4,5
Cappuccino 4,5
Cafe latte 4,5
Bio thee keuze uit : 5

earl grey - gember - munt
bosvruchten - groene thee - citroenverbena


