3-gangen keuzemenu

€ 28,50

4-gangen keuzemenu

€ 32,50

Koude voorgerechten

€ 9,00

Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Vitello Tonato: dun gesneden kalfsrosbief met tonijnmayonaise en een vleugje limoen
Gerookte wildzwijnsham met cumberlandsaus en frisse veldsla
Duo van wildpaté met cumberlandsaus en toast
In paprika gerolde geitenkaas met een kruidenvinaigrette*
Warme voorgerechten
Gebakken bloedworst met rolpens, gebakken appel en een jus van rode wijn
Gebakken gamba’s met pittige knoflookroomsaus (+2,50)
In bierbeslag gefrituurde champignons Dordogne met warme knoflooksaus*
Soepen

€ 5,75

Krachtige wildbouillon met bospaddenstoelen en verse kruiden
Tomatensoep met crème fraîche, gefrituurde basilicum en gehaktballetjes*
* Vegetarisch (optie)

Hoofdgerechten

€ 19,50

Vleesgerechten
Entrecote “Het Witte Huis” met seizoensgroenten en bearnaisesaus
Black Angus Tournedos met schorseneren en truffeljus (+6,00)
Gegrilde rib-roast (gepekeld varkensvlees 350 gr) met honing-mosterdsaus
Al ons rundvlees kan worden gegrild op onze KOPA houtskooloven of gebakken in
de pan
Wildgerechten
Rose gebraden hertenrugfilet met spitskool, aardappelcrème en een jus van Amarena
kersen (+5,00)
Hazenpeper: zachte stoofpot van haas met rode kool, aardappelcrème en stoofpeer
Fazantenborst met zuurkool, aardappelcrème en een jus van rode wijn
* Wildgerechten kunnen sporen van hagelkogeltjes bevatten
Aanbevolen wijn: Baron de Ley Club Privado. Mooie volle wijn perfect samen met vlees en
wildgerechten. Per glas €4,75 / Per fles €25,50

Visgerechten
Gebakken sliptongen (2) met ravigotte-saus en gebakken pastinaak (+3,00)
Duo van zalm en zeebaars op een bedje van pasta met verse kruiden en tomatensalsa
Vegetarische gerechten
Spinaziepannenkoekjes met geitenkaas en paprikamarmelade
Spaghetti met geroosterde walnoten, broccoli en kruidenvinaigrette
Bij onze hoofdgerechten serveren wij warme groenten en friet of gebakken
aardappelen

Desserts

€ 5,25

Dame blanche: vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus
Bastogneparfait met stoofperencrème
IJskoffie “Het witte huis”: espresso, melk, vanille-ijs en karamelsaus
Crème brûlée met vanille-ijs
Wentelteefje van Fries suikerbrood met kaneelroomijs en slagroom
Vier verschillende soorten kaas uit diverse landen, geserveerd met appelstroop en
kletsenbrood (+3,00)

Kindermenu

€ 12,50

Kopje soep, aansluitend een keuze uit een kroket, knakworstje,
kipnuggets of een biefstukje. Als dessert een ijsje met een kindersurprise
Kindermenu zonder soep

€ 9,75

