Soepen

Menukaart

€ 8,50

• Kreeftsoep met tomaat
• Soep van fazant met groene linzen en steranijs

Patisserie
• Mausie's appeltaart met slagroom
• Kaneel ijstaartje van de ijsmakers
• Doosje Poortman bonbons 5 stuks

Hoofdgerechten
€
€
€

5,00
6,00
9,50

• Ravioli Zalm met kokkels en venkelpuree
• Kabeljauw met zolderspek, rode biet en saus japarlo
• Lasagne hazenpeper met pompoenpuree en

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

gekarameliseerde pompoenpitten

Hapjes
• Eendenlever op toast
• Makreel Jose Gourmet
•Oester naturel, gegratineerd of ceviche, per stuk
• Zolderspek van Van Broekhuizen
• Broodplankje met boter en uiendip
• Calamaris met knoooksaus
• Kaasplankje van Breider
• Nori Tempura met Ponzudip
• Kaviaar, blini crème fraîche 10 gram Perle Imperial

Voorgerechten

€ 10,00
€ 12,50
€ 3,50
€ 10,00
€ 6,50
€ 8,50
€ 12,50
€ 10,00
€ 35,00

€ 15,00

Geserveerd met uiendip en boter

• Tartaar van hert met kaascrème, sjalottencompote
en herfsttruffel

• Eendenlever taartje met getoast brood
+€
• Buikspek met ingelegde Thaise komkommer en oosterse dressing
• Gerookte zalm met mierikswortel en bieslook aardappelkaantjes
• Gerookte paling knolselderij en aardappel
• Tempura gamba met kerrie en pittige groenten
• Plins van wilde eend met knolselderij en cepes saus

• Rib eye met paddenstoelen duxelles en Parmezaanse kaas
• Steak Bearnaise entrecote 250 gram
• Hele kreeft met Parmezaanse kaassaus en tomaten marmelade
• Tournedos Rossini met gebakken lever en truffel
• Surf&Turf tournedos met kreeft en krokante aardappel

€
€
€
€
€

30,00
30,00
35,00
35,00
39,00

Supplementen:
Extra eendenlever € 6,00
Extra herfsttruffel € 6,00

Vegetarische gerechten
Te bestellen als voorgerecht voor € 15,- en als hoofdgerecht voor € 25,-

• Aardappel crème met portobello, crème fraîche en bieslook
• Geschroeide bloemkool met sjalot en Parmezaanse kaassaus
• Rode biet met geitenkaas, rucola en balsamico
• Knolselderij met paddenstoelen duxelles en limoen

2,50

Desserts
• Roomrijst met vanille-ijs, zeezout, olijfolie, citroen en cassia
• Gebakken appel, appelijs en sabayon
• Witte Chocolade mousse met ananas en kervel ijs
• Doosje Poortman bonbons 5 stuks
• Portie Madeleines
• Kaasplankje

€

9,50

+ € 3,50

