VOORGERECHTEN
*Carpaccio van ossenhaas
met zongedroogde tomatenmayonaise, pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Tonijn en Gamba`s

15,95/12,95

14,50/……

Sashimi van tonijn, gepekelde gamba`s en een Citrus vinaigrette met Spaanse peper

*Combinatie van Hertenham en Hertenhaas
met gele en rode biet, frambozen tuille en een grove mosterd vinaigrette

*Huisgerookte zalm
met blini van zalmforel, gefrituurde kappertjes, roomkaas
en een zachte wasabi-mayonaise

*Gevogelte mousse

13,75/10,50

14,95/11,95

13,95/10,95

met gerookte ganzenborst, zuurkoolsalade, suikerbrood
en een preiselbeeren compote

Soufflé van geitenkaas

12,50/……

met groene asperges, vijgen, rode ui en een balsamico dressing

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

Tomatensoep
van Pomodoritomaten met room van gezoete rode paprika

Uiensoep
gegratineerd met Gruyère en oude kaas

Gevogeltesoep
van eend met gekonfijte eendenbout en cognac

Dagsoep
steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

7,00/4,50

7,00/4,50

7,50/5,00

7,00/4,50

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

Mexicaanse vega burger
licht pittig met mozzarella, kidney beans, guacamole en een tomatensalsa

19,25/14,95

18,00/…..

VISGERECHTEN
*Tonijnsteak
risotto van pompoen, sjalotten en zeekraal
met een saffraan saus en truffelaardappelchips

28,50/19,50

Voor meer vis zie ons specialiteiten kaartje!

MAALTIJDSALADES
Wildsalade

21,95/…..

mesclun met herten ham, hertenhaas, gevogelte mousse,
ganzenborst en een preiselbeeren compote

Carpaccio salade van ossenhaas
mesclun met zongedroogde tomatenmayonaise, pesto,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Vissalade
mesclun met gerookte zalm, paling, gamba`s, tonijn
met een sesam-korianderdressing

19,95/…..

22,50/…..

VLEES VAN DE GRILL

*Eend en fazantenborst

24,50/18,50

taartje van rode kool en appel met en een calvadossaus

*Kalfshaas
in filodeeg met wilde spinazie, Serranoham en een rode port-tijmsaus

Hertenbiefstuk
met kastanje puree, korstdeegkrokant en een vijgensaus

Tournedos

25,50/19,50

27,50/19,50

28,50/…….

met gebakken champignons, loempia van
oude Beemsterkaas, bosui en een pepersaus

*Jumbo vleesspies

28,00/20,50

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

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas
op een brioche broodje met uiencompôte, rode saus en verse friet

19,50/…….

ook lekker met blauwkaas! 4,25 meerprijs

Saté

18,50/…….

van kippendijen, geserveerd met friet en rauwkost

Extra:

* Verse 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

4,50/3,50
0,80/…
4,75/…

