DINER
VOOR

Carpaccio van gerookte runder rib-eye

12.50

Gemarineerde zalm

12.50

grana padano kaas, rucola, aioli,
pijnboompitten, rode ui

sushi rijst, wakame, zoet zure groenten
wasabimayonaise

Groentetartaar

11.00

krokant ei, kingboleet, gepofte tomaat,
pestomayonaise

VLEES MET SALADE EN FRIET
Picanha steak

23.00

Buikspek

21.50

Hertenrug filet

23.50

Fazant

20.50

Saté van de haas

20.50

pommes fondant, prei, saus van abdijbier

gele biet, kingboleet, hoisin saus
knolselderij- truffel rosti, bitterbal van hert,
jus van port en tijm

bloemkool cr ème, bloedworst, cranberry saus

Salade pekingeend

tarte tatin van rode biet, witlof, pecan noten,
sesam dressing

Wildzwijn pastrami

geconfijte walnoot, cruncy ossestaart, truffelmayonaise

13.50
saté saus, kroepoek, gebakken uitjes en bosui

13.50

VIS MET SALADE EN FRIET
Dorade filet

SOEP

Zoete aardappel-curry soep

7.00

gevulde champignons, geroosterde groenten,
dille-venkelsaus

Vis van de dag

gebakken uitjes, kokos

Soep van de Chef

wisselende soep, vraag onze bediening naar
de soep van de chef

7.00

22.50

dagprijs

vraag onze bediening naar de vis van de dag

DESSERT

Mandarijn parfait

KIDSMENU (INCL. KINDERIJSJE)
Frikandel, kroket of kipfingers
friet, mayonaise

8.00

kokosvlokken, speculaas crumble, granaat appel

7.50

Pompoen-caramel cheesecake

8.00

Creme brulee

8.00

Dame blanche

7.50

Dessert plank

9.50 p.p

mango chutney, bokkepootjes ijs

Kinderburger

9.50

sla, tomaat, pancetta, kaas, friet

kardamon, rozenwater, vijg, banaansorbetijs

Saté van de haas

10.00

kroepoek, satésaus, friet

vanille-ijs, warme chocolade saus, slagroom

Biefstuk

12.00

friet, groenten, mayonaise

VEGETARISCH

Kaasplank

10.50

Kinderijsje

3.75

internationale kazen, kletzenbrood, vijgencompote

Wellington

bladerdeeg, pompoen, paddestoelen, spinazie,
tomaten chutney

Jackfruit rendang

al het lekkere van de dessert kaart (vanaf 2 pers)

jasmijnrijst, roerbakgroenten, zoet zure little gem

18.00
17.50

!

Heeft u een allergie, volgt u een dieet of heeft u andere
wensen laat het ons weten. Ook voor u zijn er
mogelijkheden

3 - GANGEN PROEVERIJ MENU
WIJ SERVEREN U ALLERLEI LEKKERE DINERGERECHTEN VAN ONZE KAART VOOR 39.50 P.P.
(VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN)

