
COLD TAPAS HOT TAPAS

DESSERTS

 SALMON PIRI PIRI 8 95

komkommer - zoetzure radijs - munt hangop - kikkererwten kroepoek

VITELLO TONATO 8 95

rode ui - tonijncrème - kappertjes

CARPACCIO ROL 8 95

INGELEGDE BIETJES 8 50

gekruide quinoa - bietenkroepoek - basilicum crème - karnemelksaus

BUFFEL MOZZARELLA 8 50

gebakken coeur de boeuf tomaat - groene appel & selderij saus

GEROOKTE MAKREEL 8 95

courgette salade  - dille schuim - haring caviaar - appel & sjalot vinaigrette

ZUURDESEM BRUSCHETTA 8 00

ingelegde peer - blauwe kaas crème - pata negra - rucola 

KABELJAUW BRANDADE 950

krokante spek - mosselen - lamsoor - mosselen jus

BUIKSPEK 900

pruimen - crème fraîche - groene asperges

BLOEMKOOL BAHARAT 850

zwarte knoflook crème - pesto - gebakken uitjes

OSSENSTAART PUCHERO 975

ossenstaart stoof - parmesaan mousseline - gerookte tuinerwten - uien chips

GAMBAS AL AJILLO 950

rode ui - paprika - chili - limoendressing

MERGUEZ 900

lamsworst - witte bonen - cherry tomaatjes - selderij

GEROOSTERDE AUBERGINE 850

tomatensalsa - limoenyoghurt - tahini saus

 

PORK BELLY

 

1950

gegrilde bloemkool - zwarte knoflook crème - bbq prei

BAVETTE 200GR

 

2250

gebakken zoete aardappel - groene asperge - chimichurri

ROODBAARS FILET
 

2250

red fish - doperwtjes - gerookte bimi - venkel saus 

 

 

1750GEROOSTERDE AUBERGINE

 

tomatensalsa - limoen hangop - tahini saus

 

CHOCOLADE FONDANT

 

895

ingelegde frambozen - hazelnoot crumble - frambozensorbet

AARDBEIEN ROMANOV

 

895

mascarpone sabayon - tonkaboon crumble - citroen curd

PASSIEVRUCHT PANNACOTTA 

 

850

merengue - mango - crispy kokos - kokosijs

AVOCADO TIRAMISU

 

795

3 GANGEN MENU

COLD TAPAS HOOFDGERECHT DESSERT

BUFFEL MOZZARELLA
gebakken coeur de boeuf tomaat - 

groene appel & selderij saus

SALMON PIRI PIRI
komkommer - zoetzure radijs - 

munt hangop - kikkererwten kroepoek

ZUURDESEM BRUSCHETTA
ingelegde peer - blauwe kaas crème - 

pata negra - rucola

PORK BELLY
gegrilde bloemkool - zwarte knoflook 

crème - bbq prei

BAVETTE 200GR +200

gebakken zoete aardappel - 

venkel saus - groene asperge - chimichurri

ROODBAARS FILET +200

red fish - doperwtjes - gerookte bimi 

GEROOSTERDE AUBERGINE
tomatensalsa - limoen hangop - tahini saus 

CHOCOLADE FONDANT
ingelegde frambozen - hazelnoot crumble - 

frambozensorbet

AARDBEIEN ROMANOV +200

mascarpone sabayon - tonkaboon crumble - 
citroen curd

vanaf twee personen à 3250 per persoon

DINER MENU

Het verhaal van Proto

Twee jongens groeiden in Griekenland op 
tussen olijfbomen en met de 

Mediterrane wind door hun haren. 
Hier, op de plek waar jij nu zit, maakten zij 

hun jeugddroom waar. Het resultaat ligt recht 
voor je en voel je om je heen. 

Welkom bij ons thuis.

Iets te vieren?

Van Spanje tot Chili, van Italië rechtstreeks 
door naar Zuid-Afrika: onze uitgebreide, 

persoonlijk beproefde wijnkaart neemt je mee 
langs de mooiste wijnstreken. Hef het glas 

voor een bubbly toast of vergezel je dessert 
met een smaakvolle port of dessertwijn.

Vraag ons om advies!

MAIN COURSES

Psst… ken je onze private rooms al? 

Is je huis te klein of de kok thuis niet zo spectaculair als de onze? 
Vier je verjaardag, bruiloft, jubileum dan bij ons! Ook zakelijke meetings en 

vergaderingen kleden wij met liefde en culinaire passie in. 
Vraag naar de mogelijkheden!

bevat notenis vegetarisch bevat gluten bevat lactose

SIDES
PATATAS BRAVAS

 

650

paprika chutney - tomatencoulis

FRITES

 

500

met Proto mayonaise

SWEET POTATO PUCHERO

 

850

ossenstaart - lente ui - citroen mayonaise
GREEN CURRY CHICKEN 2150

paksoi - shiitake - mais - cashew - chili - koriander - basmati rijst

KNOLSELDERIJ RAVIOLI 1750

MAISKIP 1950

gegrilde paksoi - gedroogd porcini schuim - ponzu saus

17:00 - 21:30

- geconfijte knolselderij




