Geniet van een culinair diner bij ons in restaurant Intens
Bewust en verantwoord eten draagt bij aan uw gezondheid en uw vitaliteit. Daar geloven wij in!
In combinatie met onze zorg én aandacht bieden wij u een verfijnde culinaire beleving
in ons restaurant.

Sfeervolle ambiance
In een rustige, prachtige omgeving en omringd door luxe bieden wij u een avond vol met culinaire
verrassingen, mooie menu’s en heerlijke biodynamische wijnen.

(h)eerlijke gerechten
Samen werken wij met de mooiste producten van het seizoen – afkomstig rechtstreeks van het land
én (waar mogelijk) biologisch. Ons keukenteam kent de boeren en kwekers, wij zien hoeveel passie
en aandacht zij hebben voor hun product. Déze passie en aandacht breng wij terug in alle gerechten
die wij u serveren én dat proeft u!

3- of 5 gangen diner?
Wilt u nóg luxer en/of uitgebreider genieten van uw diner? Neem er de tijd voor en kies dan voor een
5-gangen diner. Voor slechts 17,50,- p.p. verzorgen wij al een uitbreiding naar 5-gangen diner.

Wijn en spijs
Onze sommeliers kunnen u helpen bij het uitzoeken van een bijpassende wijn.
Verder kunnen we een bijpassend wijnarrangement serveren bij uw menu.
3 gangen
4 gangen
5 gangen

€ 22,50
€ 30,00
€ 37,50

Specifieke wensen?
Wilt u vegetarisch, veganistisch dineren of heeft u dieetwensen en/of allergieën geef dit door aan uw
gastheer of gastvrouw. Heeft u wellicht een andere vraag?
Wij staan altijd voor u klaar
Wij wensen u een hele fijne, ontspannen én heerlijke avond toe.

Namens Team Restaurant Intens

Heine Ruitenbeek
Chef-kok

Vincent van Riet
F&B manager

MENU
3 GANGEN KEUZE DINER € 39,00
VOORGERECHT

FOREL
PAPRIKA | BLEEKSELDERIJ | RIVIERKREEFT | PALING
OF

HUMMUS
BLOEMKOOL | BROCCOLI| RODE BIET |ZWARTE KNOFLOOK
OF

GEPEKELDE RIB-EYE
TACO | KRUIDEN CRÈME FRAICHE | PAPRIKA | MAÏS

HOOFDGERECHT

HERT
AARDPEER | KWEEPEER | QUINOA | POMMES FONDANT
OF

SNOEKBAARS
VENKEL | FLAN WATERKERS | ANTIBOISE | BOUILLABAISSE
OF

AARDAPPEL
TOMAAT | UI | PARMEZAANSE KAAS | EEKHOORNTJESBROOD

NAGERECHT

CHOCOLADE CRÉMEUX
KOFFIE | MANDARIJN | PISTACHE | VANILLE
OF

HOLLANDSE KAZEN
HUISGEMAAKTE COMPOTE | NOTENBROOD
OF

CRÈME BRULÉE
BLAUWE BES | CITROEN VERBENA | MERINGUE | SORBET

MENU
5 GANGEN DINER € 56,50
VOORGERECHT

FOREL
PAPRIKA | BLEEKSELDERIJ | RIVIERKREEFT | PALING
TUSSENGERECHT

COQUILLE ST.JACQUES
SPINAZIE | CÈPES | AARDPEER | GNOCCHI

TUSSENGERECHT

EEND
POMPOEN | LINZNEN | WITLOF | SINAASAPPEL

HOOFDGERECHT

HERT
AARDPEER | KWEEPEER | QUINOA | POMMES FONDANT

NAGERECHT

CHOCOLADE CRÉMEUX
KOFFIE | MANDARIJN | PISTACHE | VANILLE

EXTRA GANG

HOLLANDSE KAZEN
HUISGEMAAKTE COMPOTE | NOTENBROOD
8,95

