
  
 

 

Natuurlijk houdt de chef en zijn team rekening met speciale dieetwensen of 

allergieën. Laat het ons weten 

De chef is gespecialiseerd in het creëren van onconventionele menu’s, waarin de culinaire 

kunsten van de chef en zijn team worden uitgelicht. Het stelt hen in staat een verhaal te 

vertellen en combinaties te delen die je tijdens een andere gelegenheid niet snel zal 

proberen. Deze verrassende gerechten worden bereid met verse seizoensgebonden en waar 

mogelijk, duurzame ingrediënten. 

 

Het Senses team kijkt ernaar uit jou van een prikkelende en oogstrelende beleving te voorzien. 

 

DINER ALL-IN 

Ultieme Senses Ervaring (Signatuur JRE-menu)    

Dit is de ultieme ervaring, bijpassende wijnen, glas champagne, ongelimiteerd water service, 

koffie/thee, friandises en een exclusief digestief. Hier krijgt u een selectie amuses geserveerd! 

7 – gangen                          € 185 

6 – gangen                          € 165 

5 – gangen                          € 150 

4 – gangen                          € 130 

 

DINER 

7 - gangen   € 84 

Geniet van chefs volledige repertoire en ervaar de ultieme sensatie. 

6 - gangen   € 75  

Begin aan je eigen ontdekkingsreis en laat je zintuigen de vrije loop. 

5 - gangen   € 66 

Je durft verder te gaan. Leer de creaties van de chef te kennen. 

4 - gangen   € 57  

Spannend! Een mooi gebalanceerde keuze.  

 

WIJNARRANGEMENT 

Voor een perfecte begeleiding van jouw diner 

7 - gangen    € 63 

6 - gangen    € 54 

5 - gangen    € 45 

4 - gangen   € 36 

Ervaar een bijzondere en unieke lunch. Kies dan uit het 2, 3, 4 of 5 gangen chefs menu. De 

chef laat zich inspireren door de vijf zintuigen en zijn selectie van de beste biologische en 

duurzame ingrediënten. Je zult verrast staan van alle nieuwe texturen en smaken. 



  
 

 

Natuurlijk houdt de chef en zijn team rekening met speciale dieetwensen of 

allergieën. Laat het ons weten 

 

LUNCH ALL-IN 

Ultieme Senses Ervaring (Signatuur JRE-menu)   

Dit is de Ultieme ervaring, inclusief, bijpassende wijnen, glas champagne, ongelimiteerd 

water service, koffie/thee, friandise en een exclusief digestief.  

5 – gangen                            € 150 

4 – gangen                            € 130 

3 – gangen                            € 110 

2 – gangen                            € 95 

 

LUNCH 

5 - gangen   € 66 

Je durft verder te gaan. Leer de creaties van de chef te kennen. 

4 - gangen   € 57  

Spannend! Een mooi gebalanceerde keuze.  

3 - gangen   € 48 

Leer de aspecten van de keuken kennen. 

2 - gangen   € 38 

Dit meer-gangen feest is een geweldige introductie! 

 

WIJNARRANGEMENT 

Voor een perfecte begeleiding van jouw lunch 

5 - gangen    € 45 

4 - gangen   € 36 

3 - gangen   € 27 

2 - gangen   € 18 

 

 


