
  
Lieve gasten en vrienden, 

Wat zijn we blij dat we onze deuren per 1 juni weer open mogen. 
Samen met het hele team zijn we daar ontzettend blij mee en we 
staan dus te popelen totdat het zover is. 

De richtlijnen die het R.I.V.M. en de overheid opgesteld hebben 
brengen wel nog wat beperkingen met zich mee. Daar zijn we heel 
druk mee bezig om die volledig en zo goed mogelijk uit te werken. 
De service aan tafel die u van ons gewend bent zal daarbij 
vanzelfsprekend anders zijn dan voor 16 maart. 

Voor de maand juni gaat het als volgt: 

• We serveren alleen één vast menu:  
• op woensdag en donderdag diner ons 6 gangen 

Tasting menu,  
• op vrijdag en zaterdag lunch ons 6 gangen Tasting 

menu en  
• op vrijdag en zaterdag diner ons 8 gangen Tasting 

menu. 

• Dieetwensen en allergieën dienen vooraf doorgegeven te 
worden. Op de dag zelf kunnen wij helaas geen 
aanpassingen meer doen. 

We kijken nu al uit naar het moment dat het zover is en dan 
ontvangen we jullie weer met open armen, om samen te genieten 
van eten, drinken en samen tafelen. 

Zorg goed voor elkaar en tot snel, 
Edwin & Bethany en team ONE 

 
            



 ONE EXPEDITION

MENU-8 105  

WIJN 65  
PREMIUM WIJN 115  

ALL-IN (excl. aperitief)  
MENU INCL WIJN - WATER - KOFFIE 175  
MENU INCL PREMIUM WIJN - WATER - KOFFIE 230  

MENU-6 zonder * 90  

WIJN zonder * 55 
PREMIUM WIJN zonder * 90  

ALL-IN (excl. aperitief) 
MENU zonder * INCL WIJN - WATER - KOFFIE 150  
MENU zonder * INCL PREMIUM WIJN - WATER - KOFFIE 190 

MENU'S ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN 

PASSENDE WIJN PER GLAS 8,75  
PREMIUM WIJNEN PER GLAS tussen 15 en 41 

ONBEPERKT PANNA OF PELLEGRINO p.p. 4,75           

NOORD-ATLANTISCHE ZALM 
Radijs, rettich, gebrande ui, wasabi 
  

SPITSKOOL KIMCHI * 
Geplette Boeuf la Roche, sap van bladkool en appel 
  

SCHELVIS 
Saffraan, zuurkool, druif, mosterd 
  

YELLOWTAIL KINGFISH & PARELS 
Ponzu, komkommer, citroengras, courgette 
  

ROSÉ KALFSHAAS  
Ui tatin, zwarte knoflook, zwezerik, eekhoorntjesbrood 
  

FOIE ROYALE * 
Vijg, zwarte citroen, Timut peper 
  

ONE L♡VE (1ste dessert) 
Lychee, kers, passievrucht 
  

& 
CITRUS & MERINGUE (2de dessert) 
Earl grey, mascarpone, lemon verbena 
  

of 
ASSORTIMENT KAZEN (i.p.v. 2 desserts) 
Door ons geselecteerd met diverse garnituren 
  

            TASTING MENU
            



ONE TEASER

WISSELEND 3 GANGEN MENU 
Indien gewenst kan dit menu binnen 90 min geserveerd worden. 
We houden rekening met eventuele diëten en allergieën.  

MENU 57,5  
WIJN 27,5  

ALL-IN (excl. aperitief)  
MENU INCL WIJN - WATER - KOFFIE 95  

MENU ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN  

MARKET MENU           
            


