
Leven, proeven, leren, vieren, werken,
voortaan is niets meer wat het geweest is.
Ingenhousz doet dingen graag op een andere manier;
the new school way.

Hiermee geven we een voormalig schoolgebouw
in één keer talloze nieuwe functies,
waarbij alles draait om smaak, ervaring en beleving.

Maak kennis met Ingenhousz;

TURNING OLD SCHOOL
INTO NEW SCHOOL

WELKOM BIJ
INGENHOUSZ



Vergeet de klassieke Franse ‘haute cuisine’. Vergeet alles volgens het 
boekje, met schoolvoorbeelden van gerechten zoals ze ooit door de 
bekende Franse grootmeesters opgetekend zijn. Ingenhousz serveert de 
koloniale Franse keuken met een ‘new school’ twist. 

Dat betekent ingrediënten uit de hele wereld, gecombineerd met 
streekproducten én versgeplukte smaakmakers uit onze eigen urban farm. 
Waarmee we dus doelbewust alle culinaire grenzen overschrijden. 
Zonder pardon, maar wel met heel veel smaak…

Hier ontdek je eten op een nieuwe manier;

THE NEW SCHOOL WAY.

PARDON
OUR FRENCH



VOORGERECHTEN
BAY OF FUNDY-ZALM € 13.50
koud gerookte zalm / panna cotta / groene asperges/ gepocheerd kwarteleitje / 
aardappelkaantjes

BIG EYE TUNA € 15.50
tonijn in een korst van sesam / gemarineerde tonijn / gel van passievrucht / 
geglaceerde gamba / wasabi parfait

BEEF TATAKI € 13
gemarineerde diamanthaas / crunchy gamba / gel van ponzu / sesam kletskop

VEGETARISCHE STEAK TARTAAR € 13
coeur de boeuf tomaat / burratine / olijfcake / mayonaise case de beau olijf / 
koekje van zwarte knofl ook

POULE DUN DUNGEN € 14.50
rouleaux / Dungense kip / zomertruffel / krokante eidooier / Waldorf salade/ 
hazelnoot

GESTOOMDE GYOZA € 14
zoetzure groentjes / ikan kerrie crème / tapioca kroepoek / korianderschuim

GILLARDEAU OESTERS 
super oester / naturel / citroen  € 3.85 per stuk
bienville / gegratineerd / gamba’s / soul food  € 4.20 per stuk
Vietnamese oester / passie / soja / koriander  € 4 per stuk

€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14

WARME TUSSENGERECHTEN
PHO PHO € 12
Vietnamese bouillon, geïnspireerd op de Franse keuken / ossenhaas / 
black tiger gamba’s / koriander

NEW ORLEANS GAMBA GUMBO € 14
shortrib / gamba’s / schuim van blauwe krab / cajunkruiden / soul food



HOOFDGERECHTEN
CAJUN KALFSWANG € 22
zachtgegaarde kalfswang / toffee van fl espompoen / eigen jus/ krokante uitjes

COTE DE BOEUF PER 2 PERSONEN € 26.50 PP
het beste vlees uit Ierland, geselecteerd door topslager Gerd-Jan Kiers.
Cote de Boeuf / bearnaise / maldon zeezout

FLAT IRON STEAK € 22.50
USA prime beef steak / baba ganoush / handgerolde couscous / 
zwarte knofl ooksaus

JONGE ZEEBAARS € 23
op de huid gebakken zeebaars / curry van groene asperges / chutney van tomaat

TARBOTINE € 25
op de graad gebakken tarbot / zomerpaddenstoelen / truffeldressing / 
hollandaisesaus

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSTEAK € 21
curry van fl espompoen / schuim van gezouten citroen / casse de bau olijven / 
tahini za’atar crumble

PASTINAAK € 19
wafel van pastinaak / crème van pastinaak en hazelnoot / geschaafd parmezaan



DESSERTS
HEDELFINGER KERSENDESSERT € 8
panna cotta van kersen / cherry mania ijs / krokante witte chocolade  / schuim 
citroengras en limoen

SELECTIE VAN EUROPESE KAZEN € 16
5 soorten kaas/ geaffi neerd door fromagerie guillaume/ pain au fromage / 
vijgenchutney

HANGOP VAN LIMOEN € 9
citroen cookie merengue ijs / rood fruit / Sir Edmond gin / gel van elderfl ower



BORRELPLANK
STICKY CHICKEN € 8.50 / 16
Pata negra met knofl ookbrood 25/50 gr.

NOOTJES € 2

JAMBON DE BAYONNE € 12.50

CASSÉES DES BAUX OLIJVEN € 3.50

CHARCUTERIE VAN DE VEN € 10.50

TRUFFELSALAMI € 11.50 

SELECTIE KAZEN € 15.50 
met vijgenbrood, gerookte amandel en appelstroop

HUISGEMAAKTE RUNDER BITTERBALLEN € 6.50

TORRES SELECTA ZWARTE TRUFFELCHIPS € 5.50

TORRES SELECTA PATA NEGRA CHIPS € 5.50

CRISPY GAMBA’S € 13.50
6 stuks

INGENHOUSZ PLATEAU  € 22.50 
selectie van onze borrelgerechten




