3-gangen keuzemenu

28,50

4-gangen keuzemenu

32,50

Voorgerechten

9,00

Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
Langzaam gegaard kalfsvlees met wasabimayonaise, gefrituurde nori, radijs, taugé en little gem
Duo van wildpaté met frisse salade, rode uiencompote en een brioche broodje
Gerookte wildzwijnsham met cumberlandsaus, frisse veldsla en een klassieke Franse vinaigrette
Gebakken gamba’s in pittige kruidenolie met een crostini en frisse salade
Carpaccio van bietjes met groene boontjes, appelstroop, pijnboompitten, rucola
en geitenkaas vegetarisch (optie: veganistisch)
Gerookte portobello met blauwaderkaas, walnoten en rucola

Soepen
Romige tomatensoep met kervel

vegetarisch (optie: veganistisch)

5,75
vegetarisch

Wildbouillon met bospaddenstoelen
Bisque d’Homard: licht gebonden kreeftensoep met zeevruchten en knoflookcroutons (+2,50)

Hoofdgerechten

19,50

Vleesgerechten
Entrecote met spitskool, krielaardappeltjes en rode wijnjus*
Tournedos met knoflookmousseline, gebakken champignons en morillesaus* (+ 6,00)
Kip “Piri-Piri” met geroosterde groenten en een frisse dip
Hazenpeper met hete bliksem en een stoofpeer
Hertenrugfilet met spitskool, geprakte aardappel en amarenejus (+ 6,00)
*Al ons rundvlees kan worden gegrild op onze KOPA houtskooloven of gebakken in de pan

Visgerechten
Zalmfilet met triple cooked aardappelen, geroosterde rode uien en kreeftensaus
Twee gebakken sliptongen met gebrande groene asperges en beurre noisette (+3,00)
Vegetarische gerechten
“Mixed bean curry” met limoenrijst en zacht plat brood
Risottokoekjes met saffraan, geroosterde groenten, gestoofde tijm-uien en pompoensaus

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en warme groenten

Desserts

5,25

“Dame blanche”: vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Wentelteefje van Fries suikerbrood met kaneelroomijs
Pompoen cheesecake met een bodem van speculaas geserveerd met bloedsinaasappelijs
Traditionele tiramisu van mascarpone crème, Amaretto en lange vingers
Soepje van rood fruit met hangop en kletskoppen
Hollandse kaasplank met Tynjetaler, brandnetelkaas, Reypenaer en gerijpte geitenkaas
geserveerd met dadel-vijgenbrood en tomatenjam (+3,00)

Koffiespecialiteiten
Irish Coffee: sterke koffie met Jameson en halfgeslagen room (+1,50)
Italian Coffee: sterke koffie met Amaretto en halfgeslagen room (+1,50)
Spanish Coffee: sterke koffie met Tia Maria of Licor 43 en halfgeslagen room (+1,50)
French Coffee: sterke koffie met Grand Marnier of Cointreau en halfgeslagen room (+1,50)

Kindermenu
12,50
Voorgerecht: kopje tomatensoep
Hoofdgerecht: keuze uit een pannenkoek met poedersuiker en stroop,
spaghetti bolognese of friet met een kroket, knakworstje, of kipnuggets.
Dessert: een ijsje met een lekkere kindersurprise

Kindermenu zonder soep

9,75

