
Chef Alan’s aanbevelingen! 98,50

(voldoende voor twee personen)

6 Gerechten om te delen (te herkennen 

aan de  ), inclusief een selectie charcuterie. 

Charcuterie uit de winkelvitrine

Serranoham Gran Reserva (40 gram)   6,50

Prosciutto di San Daniele (40 gram)  9,50

Jamon Iberico de Bellota (40 gram) 19,00

Truffel Salami (40 gram) 6,50

Venkel Salami (40 gram) 6,50

Chorizo Iberico Bellotta (40 gram)   6,50

Mortadella Bologna (40 gram) 4,50

Knabbelspek uit de winkel (100 gram) 5,50

Zuurdesembrood   4,00

Assortiment Charcuterie 18,00

Serranoham Gran Reserva (30 gram), 

Chorizo Iberico Bellotta (30 gram), 

Truffel Salami (30 gram) met brood en 

huisgemaakte Schmalz met tijm en 

knoflook

Wij informeren u graag betreffende allergenen. 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Onglet is gevestigd in de oude slagerij 
van de familie Schürmann. In Onglet 
staan eten en drinken centraal, met vlees 
als rode draad. Desondanks is 30% van 
onze kaart vegetarisch!

Onze menukaart bestaat uit verschillende 
gerechten in kleinere porties, welke 
allemaal individueel besteld kunnen wor-
den, maar ook uitermate geschikt zijn 
om te delen. 

Chef Alan laat u graag kennismaken met 
zijn keuken en heeft alvast een speciaal 
tweepersoons-arrangement voor u 
samengesteld met 6 smakelijke gerech-
ten. Persoonlijke selectie van de chef! 
Kiest u toch liever zelf? Dan raden wij u 
aan te starten met 2 tot 3 gerechten 
per persoon.  

Eet smakelijk!



  Tartaar van Onglet / 16,00 

crème van tomaat / kappertjes /

oester / zeekraal 

  Terrine Kuusj / 15,50

eendenlever / vijgencompote met 

gezouten citroen

Dungesneden Tonijn /  18,00

tartaar / crème van groene thee  / limoen  

  Makreel /  14,50

crème van gerookte visfumet / dille-olie

  Koolrabi /           11,00

gekarameliseerde noten / salie

beurre noissette / Parmezaanse kaas  VG

  Kalfszwezerik /  21,50

shii-take / dashi / watercress  

Gelakte Lamsnek  /                  17,00

artisjok / sojaboon / limoen 

Geroosterde bloemkool /              13,50

champignons / lavas / 

karnemelk  VG

Gekonfijte Eend /            19,50

geplukt / eendenlever / knolselderij / truffel / 

saus van paddenstoelen  

  Dry aged runderlende /            21,50

haricots verts / rundermerg /

saus van wortel en dragon 

Crudité /                11,50

groene asperges / sojabonen / 

tuinbonen / geelwortel-yoghurt dressing /  

gerookte amandelen  VG

5 kazen van kaasmeester 14,50

Van Tricht 

Aardbei / 9,00

vlierbloesem / yoghurt / witte chocolade 

Bijgerecht

Krieltjes uit de oven  / 5,50 

daslookboter 

MENUKAART

  Chef Alan’s aanbevelingen  VG  Vegetarisch


