
 

  
Tafeltje Buskens € 15 

Smokehouse amandelen en geroosterde tuinbonen 
Radijsjes met mieriksworteldip 
Kaas met fenegriek 
Geroosterde padronpepers met vinaigrette en feta  
Olijven met pit 
Charcuterie en uitjes 
Spekbokkingmousse met citroen, peper en zwarte sesam 
Crostini 

 

Buskens Bites  

Oesters naturel met citroen, sjalot en merlot-azijn                                                  € 3,75 st. /  
Gepocheerde oesters met orange beurre-blanc en zalmkaviaar                                 € 4 st. /                                                                  
Olijven met pit  
Geroosterde amandelen en tuinbonen  
‘Oeufs Mayonnaise’ Parijse kwarteleitjes met daslookmayonaise en mosterdzaad 
Brood met spekbokkingmousse, citroen, peper en zwarte sesam 
Hausmacher met augurk, grissini en mosterd 
Twee garnalenkroketjes met rouille  
Zes kalfsbitterballen met grove mosterdmayonaise  
Vijf geitenkaaskroketjes met olijvenmayonaise  
Charcuterie: fuet met zwarte peper, San Daniele ham, mortadella, chorizo, gehaktbrood, 
capocollo, balsamico-uitjes en grissini 
Bruschetta met doe-het-zelf-sardines, trappeur-zout, citroen en salsa verde  
Bruschetta met aubergine, artisjok, paprika, geitenkaas en ansjovis   
Gnocchi met pulpo, chorizo, beurre noisette, romesco en gepofte paprika 
Steak tartaar van wagyu-rund uit Herwen met piccalilly, dooiercrème en haringkaviaar  
Tostada met tonijn, sesam, soja, limoen en mayonaise met sake 

€ 21 zes st. 
€ 22,5 zes st. 
€ 4 
€ 3,5 
€ 4 
€ 6  
€ 7,5 
€ 9    
€ 9     
€ 9 
€ 16 
 
€ 12,5 
€ 9 drie st. 
€ 11 
€ 12 
€ 11 

Gerechten  

Geroosterde zwaardvis met fregola, tomaat, lamsoor en beurre-blanc met asperge  
Gepofte gele biet in dashi-boter met jonge prei, klaverzuring, shii take, algenpoeder en soja  
Kalfshaas met asperge, anijschampignon en daslook; Hollandaise,met dragon 

€ 22 
€ 17,5 
€ 22,5 / XL 32,5 

 De gerechten worden geserveerd met gesneden stokbrood. Voor de liefhebbers serveren we voor € 4 onze triple-cooked chips 
 en/of een portie gestoofde little-gem sla met caesar-dressing en croûtons. 
 

Nagerechten  

Kaas-assortiment met kletzenbrood en licht gedroogde druiven   
Taartje van donkere chocolade met aardbeiensorbet en marmelade van asperge en kumquat 
Petit glace du jour 
Huisgemaakte macaron met kardemom en chocoladetruffel  

€ 13,5 
€ 10 
€ 4 
€ 2,5 

Menu chef’s choice  

3 gangen - voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht  
4 gangen - voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | nagerecht  
5 gangen - voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | kaas | nagerecht   
Bij 3 en 4 gangenmenu’s kaas in plaats van een zoet dessert: * € 3,50 supplement 

€ 38,50  
€ 48,50 
€ 58,50 
 

De open wijnen passen bij de gerechten. We stellen graag een arrangement samen dat afgestemd is op het menu. 
 
We doen ons best om rekening te houden met diëten en allergieën en dat lukt het beste wanneer je dit minimaal een dag voor je komst 
kenbaar maakt. Echter, onze gerechten worden gemaakt in één productieruimte en kunnen daarom sporen bevatten van alle allergenen.   
 

De Keuken van Buskens is powered by Restaurant Vesters 

 


