
restro menu

Welkom bij



Surprise menu

3- gangen verrassingsmenu
Entree | Piece | Dessert

4- gangen verrassingsmenu
Entree | Entremets | Piece | Dessert

€37.5

€44.5

In onze open keuken zijn de koks 7 dagen per week bezig om de mooiste gerechten 
en smaakcombinaties  te maken om u te kunnen verrassen.  

 
In Restro TOF heeft u de keuze om deel te nemen aan een 3 of 4 gangen verrassingsmenu,

of om te kiezen van de à la carte kaart. 
 

Zijn er allergieën en/of dieetwensen? Laat het ons vooral weten.



voorgerechten

Steak tartaar
Groene kruiden | Eigeel crème 
Gepoft spek | Toast van brioche

 
Kalfswang terrine

Gepekelde kalfstong | BBQ 
Knolselderij crème | Zoetzure knolselderij 

Tomatenmousse
Lavas crème | Ingelegde groentes 

Gepofte aardappel  

Worteltartaar
Gemarineerde groentes | Komkommerschuim 

Gepofte aardappel

Tom Kha Kai
Kip | Djeroek poeroet | Kokos 

Gebakken coquille

Onze soepen zijn ook als vegetarische optie te bestellen.

€15.50

€14.75

€12,50

€13.50

€17.50

€8,25

Brood met smeersels
Aioli | Gezouten boter

Olijfolie | Grof zout

€17.50Tonijn tataki
Zwarte sesam mayonaise | Wasabi merengue 

Ingelegde groentes | Wakame

Pompoen compote | Langoustine saus
Langoustine olie

Gekarameliseerde uien bouillon
Groene kruiden olie | Coquille tartaar

€8,75

€8,50

Zijn er allergieën en/of dieetwensen? Laat het ons vooral weten.



hoofdgerechten

Gebakken sucade
Aardappel mousseline | Rode kool coulis 

Gekonfijte pastinaak | Rode wijn jus

Poulet fermier ½ borst
Bout bitterbal | Krokante polenta

Najaarsgroente | Gevogelte truffeljus

Tournedos
Pommes dauphine | Gebrande spitskool 

Bloemkool crème | Rode wijn jus

Rode biet risotto
Granny Smith | Gepofte biet

Crème fraîche | Witte truffel olie

Gekonfijte pastinaak
Winterpeen | Pastinaak crème 
Polenta schuim| Macadamia 

Friet met mayonaise 

Frisse salade             

€22,00

€22.00

€32.50

€19.50

€19.50

bijgerechten

€1.50

€1.50

Zijn er allergieën en/of dieetwensen? Laat het ons vooral weten.

Heilbot
Courgette tartaar | Pommes Dauphine |  Beurre

blanc | Pompoen en zoete aardappel crème 

€23.00



dessert

Speculaas crème brûlée
Gember | Kruidnagel

Kaneel | Karamel

Vruchten crumble
Steranijs crumble | Sabayon 

Merengue | Vanille ijs

Verrassingsdessert
Vraag het personeel naar de verrassing van deze week!

Toffe koffie
Koffie of thee naar keuze | Likeur naar keuze |

Verschillende lekkernijen

Kaasplateau
Diverse soorten kazen | Kletzenbrood | Appelstroop

Dessertwijn 
Torres Moscatel Oro Floralis

€9.50

€9.50

€9.50

€10,00

€13.50

€5.80

Chocolade 
Diverse bereidingen en structuren van chocolade

€9.50

Zijn er allergieën en/of dieetwensen? Laat het ons vooral weten.



bites

Bitterballen 
8 stuks | mosterd

Crispy chicken
8 stuks kara age | Soja-sesam mayonaise 

Geay oesters
3/6/12 stuks | Ponzu komkommer 

Krokante papadum
3 stuks | Wisselende emulsie

Camembert 2 share 
Crostinies

Gyoza kip
8 stuks | Soja-ketjap saus | Sesam | Bosui

Torpedo garnalen
8 stuks | Sweet chili | Soja-sesam mayonaise 

Brood met smeersels
Aioli | Gezouten boter | Olijfolie | Zout

In de mix
12 stuks | Assortiment aan bites

€8,00

€8.50

€12/€21/€39

€7.50

€16.50

€7.50

€7.50

€8.50

€12,00

Zijn er allergieën en/of dieetwensen? Laat het ons vooral weten.




