Voorgerechten
*Carpaccio van ossenhaas

14,50/10,15

Gerookte eendenborst met wildzwijn

14,00/ …….

*Wild paté (hert, fazant)

14,00/9,50

*Terrine van paling en gravad lax

15,00/10,15

Hollandse garnalen met een viskroketje

15,50/ …….

met zongedroogde tomaten-mayonaise, basilicum en Parmezaanse kaas

selderijsalade en een perenstroop

met marmelade van uien, sinaasappel, nootjes en een salade van gele biet en gekonfijte witlof

met rode pepertjes en een crème van gepofte knoflook

en een saus van zwarte mosterdzaad

*Vegetarische taartje

12,95/8,95

met cheddar, wilde rijst, spinazie, zongedroogde tomaten en een saus van mango en crème fraiche

* Deze gerechten zijn ook in een kleinere portie te verkrijgen!
Soepen
(onze soepen zijn ook in klein formaat te bestellen!)

Tomatensoep

6,75/4,25

Uiensoep

6,75/4,25

Wildsoep

7,75/5,25

Dagsoep

6,75/4,25

van Pomodoritomaten met room van gezoete rode paprika

gegratineerd met Gruyère en oude kaas

met een wild garnituur

steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

6,00

Geachte gast,
Wist u dat bijna al onze gerechten in een
kleinere portie te verkrijgen zijn!
( deze zijn te herkennen aan het *)

Hoofdgerechten
*Vegetarisch

fantasie van de chef-kok

19,25/14,95

Visgerechten
*Tonijnsteak

met zalmtartaar, crème fraiche en een witte wijnsaus

27,00/18,00

Maaltijdsalade
Vissalade

19,50/ …..

Wildsalade

19,95/ …..

salade met gerookte zalm, gravad lax, paling en Hollandse garnalen

salade met wildzwijn, eend, wildham, hert
met marmelade van uien, sinaasappel, nootjes en een salade van gele biet en gekonfijte witlof

Vleesgerechten van de grill

*Eendenborst

24,50/18,50

Kalfshaas

24,50/ …….

*Hertenbiefstuk

25,50/19,95

met parelgort, diverse champignons en kaneel-portsaus

met een blauwkaaskrokant en een saus van donkerbier

met zuurkooltaartje en een vijgen-dadelsaus

Tournedos

27,75/

met kastanje puree, wildham, champignons, appel, rode wijnsaus en bosbessenpickles

Lekker wild !!

28,50/ …….

Fazant, hert en wildzwijn met een kruidkoeksaus

*Jumbo vleesspies

(voor de grote vleeseters !!)
ossenhaas, varkenshaas en kip geserveerd met diverse koude sauzen

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas

met een flaguette, uiencompôte, kruidenyoghurtdressing en dikke friet

26,75/19,00

17,00/ …….

ook lekker met blauwkaas! 4,25 meerprijs

Saté

17,00/ …….

van kippendijen, geserveerd met frietjes en rauwkost

Extra:

* Dikke frieten
Fritessaus of ketchup
Gebakken champignons

Geachte gast de gerechten op onze kaart bevatten allergenen!
Mocht u informatie willen of een allergie hebben vraag onze bediening voor informatie

4,00/2,75
0,80/…
4,75/…

