DINERKAART 17.00-21.00

Voorgerechten

met brood en boter, (Glutenvrij +€1,00)

Boerenbrood

5,50

met diverse dips

Paté van fazant

met zoetzure pompoen en chutney van rode biet

12,50

Carpaccio van hert

12,50

Gegrilde tonijn

13,50

Abdijkaas in filodeeg

11,50

met crème van zoete aardappel en bieslook, geroosterde pompoenpitten
en gerookte olijfolie

met een gemengde salade met taugé en teriyakidressing

met cranberriecompote, zoetzure pompoen en gemengde salade

Bisque d’Homard

9,50

Soep van het seizoen

7,50

Kreeftensoep gevuld met fijne groenten en rivierkreeftjes

Hoofdgerechten

...............................

Heilbotfilet uit de oven

23,50

Gebakken snoekbaarsfilet

24,50

Gestoofde lamsschenkel

23,50

Gegrilde Argentijnse tournedos

31,50

Gebraden hertenbiefstuk

27,50

Pompoentaartje

19,50

Goed gevulde wrap

19,50

met peterselie-amandelkorstje en Hollandaisesaus met sinaasappel

met paddestoelen en salieboter

met een jus van Bockbier, appelstroop en raz el hanout

geserveerd met truffelsaus

geserveerd met blauwe kaas en port-wildjus

met geitenkaas, gebakken paddenstoelen en salieboter

met roergebakken groenten en teriyakisaus

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise

Maaltijdsalades
met brood en boter, (glutenvrij +€1,00)
................
Gerookte zalm | witte kool
citroenmayonaise
15,50
Ceasar | gerookte kip | spek
Grana Padano | croutons
15,50
Geitenkaas | spek | appel
noten | balsamicodressing
14,50

Sides

Extra frietjes en mayo
4,00
Gemengde salade
2,50
Gebakken uienringen
3,50
Aardappelkroketjes
3,50

Fetakaas | rode ui | olijven
tomatenmarmelade
14,50

Desserts

BarFood
Nacho's

Irish Coffee parfait

met gebrand eiwitschuim, whiskey-caramelsaus
en witte chocoparels
9,50

Cheesecake

met verse vijgen, honing-havermoutkletskop
en vijgen-balsamicosaus
9,50

Pavlova “Riche”

kokosmerengue met mango-passievruchtcompote
en safari-room
9,50

Tortillachips | salsa | crème fraîche
kaas | tomaat | ui
10,50

Kipsate

Pindasaus | kroepoek
friet | sla
19,50

Black angus Hamburger

Spek | kaas|truffelmayonaise
augurk | friet | sla
19,50

Dame Blanche

vanilleijs met chocoladesaus en slagroom
9,50

Kaasplank van de buurman

Falafelburger

Feta | zontomaat | tomatenmarmelade
friet | sla
19,50

met kletsenbrood en vijgencompote
12,50

Heeft u een allergie waar wij rekening
mee kunnen houden?
Laat het ons weten!

