Bites
Oesters Nature
3 stuks 10 – 6 stuks 18 – 9 stuks 26
Oesters Duno
Oesters met een frozen shot van Duno likeur van duindoornbes
3 stuks 12 – 6 stuks 20 – 9 stuks 30
Charcuterie
(voor 2 personen)
Mortadella Classica | Guanciale di Canossa | Salame Felino IGP
Culatello di Canossa IGP | Coppa Stagionata 20
Kip Taco
Kip | jalapeño | rode ui
huisgemaakte jalapeñomayonaise | limoen 8
Kaasplank V
3 Laits de Soumagne | Florence maritime | XO Van Tricht
Bleu d’Auvergne | chutney | brood 15
Crispy Lamb Rolls
Gekruide lamsvulling | gefrituurd brick dough | hete salsasaus 14
Pan Con Tomate V
Tomaten brunoise | huisgemaakte olijf-truffel tapenade
geroosterd ciabatta brood 8

Duno Duindoornbessen Likeur
Opgegroeid in Koksijde hebben onze chef Hannes
Vandebotermet van LOF Restaurant en zijn broer een passie
voor alles wat uit de zee en haar omgeving komt. Met veel liefde
ontwikkelden zij Duno, een likeur van duindoornbessen.

Dishes
Ravioli di Mare
Huisgemaakte ravioli met een vulling van schaaldieren | spinazie
bisque van Noordzee garnalen | zeelavendel | Parmezaanse kaas 20
Vegan Ravioli V
Huisgemaakte ravioli met een vulling van champignons
bouillon van champignons | spinazie 16
Pulled Pork
Pulled pork | gekarameliseerde uien | cheddar | knoflooksaus
spitskool | Turks brood | frietjes 14
Tom Kha Kai Soep
Kokosmelk | champignons | limoenblaadjes | citroengras | koriander
vissaus | limoensap | chili V 9
met kip 12 – met garnalen 15
Lente Salade
Waterkers | rode ui | geroosterd amandelbrood
met een gegrild mergpijpje van de BBQ 20
met gegrilde halloumi V 18
Brandade
Kabeljauw | aardappelpuree | dashi beurre blanc
gepocheerd ei | Noordzee garnalen | bieslookolie 23
Konijn Tajine
Langzaam gegaard konijn | parelcouscous | geroosterde amandelen
gegrilde asperges | ras el hanout 21
Coupe Colonel Duno
Sorbetijs | Duno likeur van duindoornbes 12
Tarte Tatin
Tarte tatin | vanille-ijs 9

