Welkom

zest is a verb, 'to zest', and also word used to describe the outermost skin layer of
citrus fruits such as oranges, lemons, and limes. the coloured part of the skin contains
natural oils that provide aroma and flavour. shavings of the skin are added to various
dishes to intensify the required citrus flavors. zest is also known als keen enjoyment,
relish, gusto, a zest for living.
randy & marisca dieterman
team restaurant zeste

Signature menu
hierin brengen we de beste ingrediënten uit het seizoen en de streek samen. een combinatie van lef,
indonesische roots en authentieke smaken. laat u verrassen. deze gerechten kunt u indien gewenst ook
los bestellen. naast ons signature menu bieden wij ook een select aantal a-la-carte gerechten aan en
oesters. eet u vegetarisch of heeft u andere dieetwensen? wij bereiden voor u graag een gerecht of
menu naar wens.

black tiger cannelloni | daikon | hollandse garnaal
15
schelvis | tom kha | kaffir
16
signatuur gerecht toevoegen aan uw menu

eendenlever spekkoek | px | brioche
15
poulet noir | verse herfstruffel | tomasu
19
hert | smoor | steranijs
26
mont d’or | hazelnoot | appel
12
speculaas | kardemom | karamel
11

Signature menu
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black tiger | schelvis | hert | speculaas

4+ gangen
black tiger | poulet | hert | speculaas

5 gangen
black tiger | schelvis | poulet | hert | speculaas

6 gangen
black tiger | schelvis | poulet | hert | mont d’or | speculaas

7 gangen
black tiger | schelvis | eendenlever | poulet | hert | mont d’or | speculaas

signature gerecht eendenlever toevoegen aan uw menu
kazenselectie 5 kazen in plaats van zoet dessert

a la carte
oesters | zeeuwse creuses III
naturel | citroen
aziatisch | soja | chili
gegratineerd | hollandaise | gruyere

3.00 p/st
3.50 p/st
4.00 p/st

te bestellen vanaf 6 stuks

voorgerechten
eendenborst | hoisin | beukenzwammetjes
gebakken coquilles | beurre noisette | knolselderij
eendenlever spekkoek | brioche | px

16
17
18

hoofdgerechten
runderhaas | rendang | laos
- supplement gebakken eendenlever
heilbot | bumbu roedjak | zeekraal

29
7
26

grote trek?
vers gesneden frites | mayonaise

4.5

desserts
speculaas | kardemom | karamel
ananas | ketjapkaramel | vanille
3 ijsbereidingen
vacherin mont d’or | appel | rode port
kazenselectie van het kaasatelier oud gastel
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