Menu
Proeverijen

CHARCUTERIE

(ook om te delen), gereserveerd met brood en boter

Parmaham | Serrano ham | Iberico de Cebo | Fiocco (fijne salami)					

PATÉ PROEVERIJ

Twee soorten paté | ganzenleverpaté | gekonfijte ui | chutney					

15,50
14,50

VISPROEVERIJ

Gerookte Noorse zalmfilet | gestoomde zalm | gerookte forel | sashimi tonijn
Hollandse garnalen | krabcake					

Voorgerechten

SALADE SASHIMI

15,50

gereserveerd met brood en boter

Verse tonijnfilet | sesamdressing | slasoorten | kwartel ei | haricotsvers				

CEVICHE

Witvis filet | tomaat rood en geel | garnalenroom | tomatenmousse					

KRABCAKE SALADE

Gebakken koekje van verse krab | kerriemayonaise | gebrande citroen				

CAESARSALADE

Little gem sla | kipfilet | broodcrouton | gekookt ei | blauwe kaasdressing				

CARPACCIO

Salade | spek | basilicumpesto | Parmezaanse kaas | pijnboompitten					

TARTAAR VITELLO

Kalfsrosbief | tonijntartaar | kappertjes dressing | gefrituurde kappertjes				

14,00
11,50
12,50
10,50
11,50
12,50

VOORGERECHTEN (WARM)
ZEEUWSE MOSSELEN

Gebakken | ui | peper | kruidenboter | mosselsaus.					

SCAMPI’S

Grote gepelde scampi’s, gebakken in knoflook-peper olie					

PULLED JACKFRUIT √ OF CHICKEN

Polenta-broodje | pulled jackfruit | portobello | whiskey-maplesaus.					
(Ook mogelijk met pulled chicken)

12,00
13,00
12,50

SOEPEN
CHEF’S SOEP

Vraag onze bediening!					

KERRIE

Gember | sereh | prei | quenelle van piepkuiken					

KAAS

3 soorten kaas | room | kerrie croutons √					
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

√ = Vegetarisch

7,50
7,00
8,50

HOOFDGERECHTEN VIS

Hoofdgerechten

ZEETONG

Krokant gebakken | citroen | gesmolten gekruide boter					

DORADE

Gebakken | stamppotje | pepermakreel | “beurre blanc saus”					

ZALM

Gegaard in de oven | olijfolie | rozemarijn | citroen					

KABELJAUW

Licht gebakken | uit de oven | chorizo | kreeftenjus | aardappelpuree | prei				

32,50
23,50
22,50
23,50

HOOFDGERECHTEN VLEES
KALF

Ossobuco | braadjus | zoete aardappel pommes paille					

RUND

Bife de Tira (lende biefstuk zonder vetrand) | zwarte peper					
Rib-eye | rode wijn-sjalotten saus | pesto puree					
Tournedos | Stroganoffsaus 2.0					

GEVOGELTE

Parelhoen suprême | bospeen | vijgencompôte					

ZEE EN LAND

Scampi’s | kreeftensaus | buikspek | houisin saus | hazelnoot | puree van ui				

21,50
22,50
23,50
23,50
22,50
21,50

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH
HALOUMI

Gebakken | pasta | cherrytomaat | basilicum | amandelschaafsel √					

20,50

WAFEL			
Wortel-wafel | kaasmousse | diverse verse groenten √					
20,50
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes of frietjes en verse groenten.
De (rund)vleesgerechten worden standaard medium gebakken.

ARRANGEMENT
CHEPASPROEVERIJ

Een parade van gerechten om te delen, met een menu-opbouw en geserveerd in 6 gangen.
Uitsluitend per tafel te bestellen voor 19:30 uur en minimaal 2 personen.
per persoon 39,50

Chefz info

OPENINGSTIJDEN

maandag
15:00 – 23:00 uur
dinsdag
gesloten
woensdag t/m zaterdag
11:00 – 23:00 uur
zondag
12:00 – 22:00 uur
Keuken dagelijks gesloten om 21:30 uur

CHEFZ PROEFLOKAAL

Markt 14, 4901 EP Oosterhout - (0162) 78 53 14 - info@chefz.nl - www.chefz.nl
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

√ = Vegetarisch

