13,50

Huisgerookte zalm
aioli, citrus en toast

14,50

Parfait van eendenlever
met toast

14,00

p.p. 14,95

Flat iron steak
truffeljus

26,50

Ossenhaaspuntjes
pepersaus

24,75

Varkenshaas
brie, uitgebakken spek
en champignonroomsaus

24,00

Spareribs
knoflooksaus

23,50

Hertenbiefstuk
rode wijnjus

dagprijs

Sticky Beef
gemarineerde ossenhaaspuntjes, avocado,
taugé, paprika en bosui

19,50

Italiaanse carpaccio
pesto, zongedroogde tomaten, olijven en
Parmezaanse kaas

19,00

Gerookte zalm
kappertjes, ei, rode ui en citroen mayonaise

19,50

Gegratineerde geitenkaas
honing, vijgenchutney, Granny Smith en
gekarameliseerde noten

18,00

Deze gerechten worden geserveerd met friet en mayonaise.

WARME VOORGERECHTEN
Loempia van geitenkaas
honing-balsamico siroop

13,00

Wildragout
in bladerdeeg

13,00

Gamba’s in krokant filodeeg
chilipeper en bosui

13,75

Gebakken wilde eendenborst
romige portjus

24,75

Kipsaté
kroepoek en atjar

17,50

Varkenshaassaté
kroepoek en atjar

19,00

Wildschut-burger
gebakken uitjes, kaas, spek en tomaat

17,50

Eton Mess
9,00
rood fruit compote, meringue en witte chocolade ijs

ook vegetarisch verkrijgbaar - ‘Beyond meat’

SOEPEN
Tomatensoep
pesto en room

7,00

Wild bouillon
paddenstoelen en lente ui

7,50

VISGERECHTEN
Zalmfilet kruidenkorst en beurre blanc

24,00

Zeebaars salsa verde en ratatouille

24,00

Vlees- en visgerechten worden geserveerd met
friet en mayonaise.
Heeft u vragen over allergenen? Vraag het onze medewerkers.

NAGERECHTEN

VEGETARISCHEEN PASTAGERECHTEN
Pasta Gamba’s
knoflook, spinazie, rode peper en lente-ui

21,00

Portobello
gegratineerd met geitenkaas

19,00

Lasagne diverse soorten groente

19,50

Deze gerechten worden geserveerd met gemengde salade.

Hemelse modder vanille ijs

8,75

New york cheesecake
kaneelijs

8,75

Scroppino
citroensorbetijs, wodka en prosecco

9,00

Kaasplankje
selectie van diverse soorten kazen

11,00

SPECIAL COFFEES
Irish coffee Jameson whiskey
Italian coffee Amaretto
Spanish coffee Tia Maria
Baileys coffee Baileys
French coffee Grand Marnier
American coffee Sambuca en Kahlua
Verse muntthee
Gemberthee
Glaasje dessertwijn

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
3,25
3,25
5,00

DINER

Italiaanse carpaccio
pesto, zongedroogde tomaten, olijven en
Parmezaanse kaas

Selectie van voorgerechten
vanaf 2 personen

MAALTIJDSALADES

VLEESGERECHTEN

KOUDE
VOORGERECHTEN

