Welkom
Het woord ‘ZESTE’ is een
Franse keukenterm,
waarmee de schil van een
citrusvrucht wordt bedoeld.
ZESTE staat ook voor fris,
voor levenslust.

‘het beste van zeste’ menu
Om te vieren dat we een jaar geopend zijn, hebben
we voor u iets speciaals. Zes keer, het beste van het
afgelopen jaar in één menu. Voor een speciale prijs,
omdat wij deze mijlpaal graag met u vieren.
Deze gerechten zijn ook los van het menu te
bestellen. De prijzen van de gerechten los vindt u
onder de beschrijving van het gerecht.

Elke maand brengt onze
chef Randy Dieterman de
beste ingrediënten uit het
seizoen en de streek samen
in het signature menu. Een
combinatie van lef, zijn
Indonesische roots en
authentieke smaken in een
modern jasje. Laat je
verrassen en geef je over
aan onze smaken. Ben je
klaar voor een uitbarsting
van kleur, geur en smaak op
je bord?

tonijn | soja gelei | lotus
15
steak tartaar | 64°ei | atjar
14
tom kha | gamba | rawit
12

Randy & Marisca
Dieterman

rendang | coquille | vadouvan
16
eendenborst | hoisin | knolselderij
24
spekkoekmousse | chocolade | karamel
11

menu

wijn

6 gangen

50

36

7 gangen (extra gang kaas)

60

42

bijpassend glas wijn per glas
kaasplateau in plaats van spekkoekmousse

6.5
4 supplement

voorgerechten
zalm | nori | furikake
14
tonijn | soja | japanse radijs
15
steak tartaar | 64°ei | atjar
14
spekkoek eendenlever | brioche
17
gado gado | snijboon | pinda 🌿
11
tom kha | gamba | rawit
12
rendang | coquille | vadouvan
16

nagerechten
3 ijsbereidingen | roomijs | sorbet |
spekkoek parfait
11
chocolade | karamel | mango sorbet
11
spekkoekmousse | chocolade |
karamel
11
kazenselectie van het kaasatelier uit
oud gastel
13.5

Grote trek?
Verse frites mayonaise
3

oesters 6 | frambozen vinaigrette
16
oesters asian | yuzu | komkommer
18

heeft u een dieetwens of allergie?
meld het aan ons team. wij bereiden voor u
graag een gerecht naar wens.
🌿 vegetarisch

hoofdgerechten
skrei | curry | bataat | paksoy
25
eendenborst | hoisin | knolselderij
24
runderhaas | rendang | sajoer
27
supplement gebakken eendenlever
5

jackfruit smoor | nasi | bumbu 🌿
21

