’EARTH’

WELCOME TO OUR ELEMENTS OF LIFE
BIENVENUE À NOS ÉLÉMENTS DE LA VIE
WILLKOMMEN ZU UNSEREN ELEMENTEN DES LEBENS

CHEF DE CUISINE

STEFHAN RAGGERS

’FIRE’

OUR ELEMENTS PREPARED WITH LOVE
NOS ÉLÉMENTS PRÉPARÉS AVEC AMOUR
UNSERE ELEMENTE MIT LIEBE ZUBEREITET

Stefhan heeft in de afgelopen jaren veel
ervaring opgedaan in vooraanstaande
restaurants in de regio en heeft in zijn
persoonlijke kookstijl een liefde
voor groenten ontwikkeld.
Waar in veel restaurants groente enkel
dient als garnering, heeft het bij
Villa de Duinen juist ook een hoofdrol.
Vlees en vis komen bij Villa de
Duinen uitgebreid aan bod, zij het als
gelijkwaardige partner van groenten.
Wij gebruiken hoofdzakelijk producten
van Nederlandse bodem,
gecombineerd met internationale
smaken en kooktechnieken.

’SUN’

CHOOSE FROM OUR REFINED ELEMENTS
CHOISISSEZ PARMI NOS ÉLÉMENTS RAFFINÉS

Groenten & Vlees of Vis als
gelijkwaardige partners… dit betekent
niet dat u als vleesliefhebber
iets tekort mag komen bij Villa de Duinen.
U kunt de portionering altijd naar wens
aanpassen.

WÄHLEN SIE AUS UNSEREN RAFFINIERTEN ELEMENTEN

’WIND’

Oude Zeeweg 74 • 2202 CE Noordwijk zh
T. +31 (0)71 364 89 32
info@villadeduinen.nl • www.villadeduinen.nl

VOORGERECHTEN
PALING & BRIOCHE 16 (3)
groene kruiden - haring kaviaar
gebakken brioche - zure room - citroenolie

BONTE KNOLLEN & LANGOUSTINE 17 (3) /

15

carpaccio - blue skin en red meat radijs - duindoorn - kaffir lime

POMPOEN & SHORT RIB 16 (3) /

MENU DE CHEF

3-GANGEN 39 / 4-GANGEN 49 / 5-GANGEN 59

14

geroosterde BBQ pompoen - groene kool - parelgort
beurre blanc - pompoenpitolie

GROENTEN MENU

3-GANGEN 37 / 4-GANGEN 47 / 5-GANGEN 57

OESTER NATUREL 3.95 P.ST.
nr. 4 - rodewijn-sjallottenvinaigrette - citroen

VILLA OESTER 4.20 P.ST.
nr. 4 - gin & tonic gel - yuzu gel
miso crème - koriander cress

FAUX GRAS 16 (3)
parfait van vegetarische ‘lever’
hazelnoot crumble - gebakken desem - sinaasappel

GILLARDEAU OESTERS

ALL IN MENU

VEGAN OESTER 4 P.ST.

menu van de chef - begeleidende wijnen
onbeperkt tafelwater - koffie met friandises

oesterblad - salty fingers - miso vinaigrette

3-GANGEN 74 / 4-GANGEN 92

HOOFDGERECHTEN
SCHORSENEER & DIAMANT 29 (6) /

25

gebakken diamanthaas - schorseneer structuren - shiitake
koningszwam - jus van trompette de la mort

VILLA BOUILLABAISSE 29 (6) /

25

kabeljauw - coquille - langoustine - venkel salade - rouille
crème van dille - rouleaux van bospeen

DESSERTS
WHITE SNOW 13 (2)
yoghurt – yuzu – witte chocolade

SALAT OLIVJÉ 16 /

15

Villa stijl huzaren salade - zacht gegaard kalfsvlees - doperwt
gepofte zoete aardappel - aardappelkaantjes - ingelegde sjalot
schuim van augurk & appel - kruiden

OF
BIET & MAKREEL 16 /

15

tartaar van rode biet - makreel - limoen - gazpacho - avocado

LINGOT MARTIN
Glas 7.5 Fles 42
zacht schuimende licht rose wijn met een frisse
vriendelijke zoete en vruchtrijke smaak

CEPES & RAVIOLI 15
ricotta - saus van rucola - macadamia
wilde rucola - sesam - riso nero

PROSECCO DI VALDOBBIADENE SPUMANTE
Glas 7.5 Fles 42
Francesco Drusian, Veneto. appels-verfijning-aperitief-droog

IJS PER BOL 3.5
ananassorbet - yuzu/yoghurtijs
vanilleroomijs - melkchocoladeroomijs

RODE KOOL & EEND 28 /

24

eendenborst - structuren van rode kool - kastanje
jus van moutarde du meaux

BIJGERECHTEN
SPAGHETTI VAN SNIJBOON 5

BUBBELS

CHAMPAGNE DELOT ‘GRANDE RÉSERVE’ BRUT
Glas 12.5 Fles 40 / 70 (klein of groot)

OF
GROENE KOOL & KABELJAUW 26 /

24

ansjovis beurre blanc - eidooier - krokante kool - aardappel crème

bacon - sjalot - Parmezaanse kaas

WIJNARRANGEMENT

GEPOFTE BIET 4.5
walnoot - zuring - french dressing

VILLA FRIET NATUREL 3.85
VILLA FRIET SPECIAAL 4.85

VILLA CORNETTO 12
banaan parfait - sticky brownie - bittere chocolade crème
mousse van koffie - dulce de leche

gado gado - limoen

OF

VILLA FRIET ZOETE AARDAPPEL 4.85

selectie van onze Noordwijkse kaasmeester Peter den Elzen

tandoori zout - zure room

LITTLE GEM SALADE 4.5

bijpassende wijnen

3-GLAZEN 24
4-GLAZEN 32
5-GLAZEN 40

KAAS 17(+ EUR 3)
Alle prijzen in euro’s
Allergenen? Indien gewenst kunt u bij de bediening
informeren naar aanwezige allergenen.
Vegetarisch (vegan op aanvraag)

