
Onbeperkt a la carte (van de kaart) vul uw gerechtjes in 
wat u wil eten 1 gerechtje per keer

Onbeperkt a la carte eten 32,50

Kies zelf de gerechten die u wilt gaan eten door een kruisje
in het vakje voor het gewenste gerecht te zetten. Wanneer meerdere 

personen aan tafel hetzelfde gerecht wensen te bestellen, 
gelieve in het vakje voor het gerecht te turven.

Alle gerechtjes worden in de grote van een half voorgerecht, 
half hoofdgerecht en half nagerecht geserveerd. Zodat u de kans 

krijgt de diversiteit van onze à la carte kaart te proeven. 
Per ronde mag u 1 gerecht p.p. bestellen.

Waar u begint dat mag u zelf weten. Liever beginnen met een dessert? 
Geen probleem! Na het dessert toch weer een voorgerecht?

Ook dat is mogelijk bij ons.

U kunt een nieuwe lijst invullen als de vorige 
ronde volledig is genuttigd. 

Dit omdat MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
bij ons hoog in het vaandel staat.

Mocht u aan tafel dezelfde gerechtjes willen bestellen, 

Tot 22:00 serveren wij voor-, hoofd-, en nagerechtjes. 
Van 22.00 tot 22.30 alleen nog desserts.

Tijdens warme gerechtjes kunt u altijd vragen om een 
extra bakje friet of aardappeltjes.

Wij wensen u een hele fijne avond toe!



Chevice van verschillende vissoorten op chuka wakame salade met sesamzaadjes 
en een gel van augurk
Champignon dordogne met een salade van rode biet en gemarineerde prinsessen-
boontjes begeleid door een mayo van gerookte paprika (V)
Gemarineerde rode biet en gemarineerde rettich met rode uien look crème, 
granaatappel dressing op Hollandse sla met parelcouscous (v)
Rundercarpaccio met grana padano flakes, rucola salade, geroosterde 
pijnboompitten en truffeldressing.
Huis gemarineerde zalm met een mousse van gerookte forel en paling, vergezeld 
van mosterd dille dressing en een melba toast crunch.
Ouderwetse gerookte kipcocktail met appeltjes op dun gesneden ijsbergsla.
Mabre van spek, gepekelde runderlende en gerookte eenden borst met cumberland-
saus en gedroogde tomaatjes.
Chefskeuze (v*)

Tomatensoep met knoflook croutons en puntje verse basil.
Lichtgebonden soep van mosterd ham dragon met dun gesneden prei

Gebakken roodbaarsfilet op een crème van pastinaak met licht gezoete witte druif 
vergezeld van een groene spinaziesaus en truffelolie
Zalmmoot met een hollandaisesaus geparfumeerd met saffraan en op een bedje 
van romanobonen, gele wortel en broccoli.
Knoflook black tiger garnalen gewokt met julienne groente en glasnudelen en een 
blackbeansaus voorzien van een pittig smaakje (v*)
Kippenpootjes tandori met honing, ingelegde komkommer en kruiden roomkaas mayo
Kip spies op lauw warme bulgur met gegrillde groente en soja jus (v*)
Huisgemaakte en gerookte steak van pietrain varken, 4 dagen gemarineerd toen 
gerookt en 6 uur langzaam gegaard met een romige bospaddestoelensaus, 
geserveerd Pommes duchesse
Huis gemarineerde spareribs met een heerlijke bbq saus en afgelakt met chili
Varkenshaas in roomboter, gebakken champignonkwarten met een 
heerlijke pesto roomsaus
Biefstukje met een, roze peperjus met geserveerd op gegrilde ui en geroosterde 
paprika
Kalfs chuckroast met een Doesburgse mosterd saus op Griekse koolsalade met 
mango
Authentieke runderstoofvlees met een zoete aardappelpuree
Kangoeroe gegrild met bosbessenjus en rode uiencompote gestoofd met rode wijn
Pasta bucatini met paddestoelen truffelroomsaus met kaasflakes (v)
Gevulde paprika met uien, wortel, tomaat en courgette afgetopt met brie honing en 
walnoot met een tomaten salsa (v*)
Pesto risotto met doperwten, pijnboompitten en vergeten groenten met roomkaas (v*)
Chefskeuze (v*)

Vruchtensorbet met vers fruit aardbeien sorbet ijs, mango ijs en een dot slagroom
Spekkoek met kaneelijs, karamel, crumble en slagroom
Trio van hazelnoot, crème, bavarois, ijs en meringuesticks
Zomerkoninkjes gemarineerd met basilicum en drup aceto azijn met aardbeien 
bavarois en vanille-ijs
Chocomousse met rockyroad, en straciatella-ijs rood en fruit crunch
Chefs keuze

(V)  = Vegatarisch                     Tafel nr.:
(*V) = Vegatarisch mogelijk


