Welkom bij D’Moriaan
Na jarenlang in verschillende bedrijven in Nederland te hebben gekookt, heeft chef-kok
Frank van Enter samen met zijn vriendin Lieke de Jong restaurant d’Moriaan gekocht. Deze
oude herberg is omgetoverd tot een laagdrempelig restaurant waar je heerlijk kunt genieten
van dagverse produkten.
Door de leerschool die Frank heeft gehad bij diverse bedrijven, staan wij garant voor
kwaliteit en gastvrijheid. Hij is gewend om met de beste producten te werken. Alles
is dagvers en ambachtelijk bereid. Vissen die ’s ochtends voor de kust van Schoorl en
Petten worden gevangen liggen ’s middags in de keuken. Er gaat niets verloren. De
filets worden geportioneerd, bereid en van de rest worden de heerlijkste soepen en
sauzen gemaakt.
Het concept is simpel: u stelt zelf uw menu samen uit de gerechten op de kaart en
betaalt een vaste prijs voor het aantal gangen van het door u gekozen menu.
Met het enthousiaste team van d’Moriaan doen wij er alles aan om u een “thuisgevoel”
te geven.

Geschiedenis D’Moriaan
De naam Moriaan is al terug te vinden in zeer vroege beschrijvingen. De eerste officiële
melding “Waert Moeriaenshooft Uijthangt” stamt al uit 1589. Later in 1624 werd het
’t Huis waar ‘t Moeriaenshoof uithange. D’Moriaan hoort dus al eeuwenlang bij het
voormalig tuindersdorp Warmenhuizen en is één van de oudste gebouwen.
De naam Moriaan komt waarschijnlijk van die eerste beschrijving “Moeriaenshooft”.
Hier kon je medicatie krijgen. Elke winkel had zijn karakteristieke afbeelding
en de apotheek kreeg de afbeelding van een gaper. Bij de Moriaan was dit een
Moriaanshoofd. Maar waarom hangt er een moriaanshoofd aan een geveltje in
Warmenhuizen? Daarvoor doen verschillende verklaringen de ronde. Het meest
aannemelijk lijkt het verhaal dat de Moor het symbool was voor lekker, maar vooral
bijzonder eten.
Tot in de 19e eeuw kon men in deze herberg de paarden drenken, voeren en verversen
als men op weg was naar de omliggende steden en dorpen. Het vormt met het
voormalig oude gemeentehuis en het oude kruisgebouw de oude kern in het centrum

Ons dinerconcept is simpel: Wij rekenen een
vaste prijs voor het aantal gangen dat u
kiest. U kunt zelf uw menu samenstellen uit
de gerechten op de kaart.

MENU
garnituren

Dry aged

u kiest:

Onze hoofdgerechten
worden standaard
geserveerd met frites en
huisgemaakte mayonaise.

Dry aged
kalfsribstuk
350 gram
met kalfsjus

2 gangen
voorshoofd
24,25

In combinatie met het menu

3 gangen
voorshoofdsna
31,50

Daarnaast kunt u ook nog
kiezen uit de volgende
garnituren:
Frisse Salade
2,60

17,50 p.p. supplement

Dry aged ribeye
met kalfsjus
In combinatie met het menu
17,50 p.p. supplement

3 gangen
voorstussenshoofd
34,00
4 gangen
voorstussenshoofdsna
40,75

warme groente
3,60
extra frites
2,60

nieuws
Op 15 oktober zijn we weer gestart met een nieuwe
reeks muzikale diners. Helen Botman heeft de
reeks geopend, verder staan onder andere Robert
Jan Stips en Alhambra op het programma. De hele
concertagenda kunt u nalezen achter in de
menukaart en natuurlijk op onze website.
Vier uw verjaardag met een spetterend feest of we
organiseren een heerlijk walking diner in Radboud.
We bespreken graag alle mogelijkheden van
Radboud in een persoonlijk, vrijblijvend gesprek.

5 gangen
voors2x tussenshoofdsna
49,50
laat u verrassen
voorstussenshoofdsna
40,75
Keuze van de chef
Culinair 5 gangen menu
voors2x tussenshoofdsna
64,25
Voor onze jongere gasten
is er ook keuze van de
speciale kinderkaart.

MENU

Stel zelf uw menu samen uit onderstaande
gerechten. Alle voor- en hoofdgerechten
kunt u ook als tussengerecht kiezen.
Uiteraard is het ook mogelijk om één gerecht
te bestellen.

voorgerecht

hoofdgerecht

nagerecht

Rundercarpaccio
pesto, pijnboompitjes
(eendenlever +3,50)

kabeljauw
ravioli met Hollandse
garnalen, pompoen

wentelteefje
appel, vanille-ijs,
kaneelbavarois

gefrituurd ei
gelei van peterseliewortel,
cevenne ui, waterkers

parelhoender
truffelpasta, schorseneer,
koningsoesterzwam

chocolade
pure chocolade mousse,
witte chocolade-ijs,
ruby chocolade bavarois

huisgerookte zalm
crème fraîche,
groene kruiden

heilbot
romige pastarijst,
schorseneer, haricots verts

PRoeverij van varken
pulled porc, buikspek van
Livar, krokante huid

berkshire varken
van de bbq, jus van
steranijs

gebakken gamba’s
huzarensalade, luchtige
mayonaise, paarse radijs

saté
kippendij, atjar, kroepoek
en gebakken uitjes

pompoensoep
gember, rode peper,
koriander

runderbavette
pommes dauphine,
compote van ui, wortel

Soep van de dag

kalfsHamburger
truffelmayonaise, spek
(eendenlever +3,50)

gebakken
eendenlever
kweepeer, aceto balsamico
7,50 supplement

baileys ijsmousse
mandarijn,
kruidkoekkruim
3 Bolletjes ijs
Scroppino
wodka, prosecco,
citroensorbet
Kaasassortiment
appelstroop
2,50. supplement

gerookte biet
aardappel, knol
schorseneer, bundelzwam
vegaburger
venkel-komkommersalade,
citroenmayonaise

Indien u een allergie heeft, graag even overleggen met één van onze medewerkers.
Al onze gerechten kunnen namelijk sporen van allergenen bevatten.

AGENDA

Tot en met april organiseren wij twee keer
per maand een muzikaal diner. Tijdens deze
concerten ervaart u een avond vol muzikale en
culinaire verrassingen.
Concert inclusief drie gangen diner 39,95
(exclusief consumpties).

DATUM

ARTIEST

pROGRAMMA

Vrijdag 1 februari
Inloop 18:00, aanvang 18:30

Krisna Pijlo

Klassieke gitaarmuziek

Maandag 11 februari
Inloop 17:30, aanvang 18:00

Helen Botman en Peter
van Vleuten

Zeeschatten

Zondag 24 februari
Inloop 18:00, aanvang 18:30

Viktor Posch en Willem
Schoone

We naderen het
indianengebied

Vrijdag 1 maart
Inloop 18:00, aanvang 18:30

Charlie Richardson Smith

Klassieke gitaarmuziek

Maandag 11 maart
Inloop 17:30, aanvang 18:00

Helen Botman en Peter
van Vleuten

A taste of Ireland

Zaterdag 23 maart
Inloop 18:00, aanvang 18:30

Het Lollo Meier Quartet

Culinair concert

Vrijdag 5 april
Inloop 18:00, aanvang 18:30
Maandag 15 april
Inloop 17:30, aanvang 18:00

Klassieke gitaarmuziek
Silvan de Smit

Vis & Fado
Helen Botman en Peter
van Vleuten

