VOORGERECHTEN
*Carpaccio van ossenhaas

17,95/14,95

met truffelmayonaise, pijnboompitten en Pecorino kaas

Extra lekker met Eendenleverkrullen! (5,00)

*Zalm duo

15,95/12,95

Sashimi van zalm en Gravad lax met roomkaas, mint en een limoncello stroop

*Gerookte eendenborst

15,50/ 12,50

met een sinaasappel-dadelsalade, gefrituurde zuurkool en een appel-peperstroop

Coquilles en gamba`s

16,95/…..

met gebakken zeekraal in een pittig currysoepje

*Gepekelde hertenhaas

15,95/12,95

met een taartje van pompoen en walnoot, wilde spinazie en een
mayonaise van gerookte rode biet

*Geitenkaas terrine

14,95/11,95

van gerookte geitenkaas, bospeen, zoet zure appel, een krokant
van kletskoppen en een vijgensaus

* Deze gerechten zijn ook in een kleinere portie te verkrijgen!
SOEPEN
*Tomatensoep

8,00/5,50

van Pomodoritomaten met pesto en bosui

*Uiensoep

8,50/6,00

gegratineerd met Gruyère en oude kaas

*Dagsoep

8,00/5,50

steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Spoom citrus
verfrissend tussendoortje!

6,50

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

VEGETARISCH
*Vegetarisch

22,50/16,95

fantasie van de chef-kok

VIS
*Zeewolf
met een pompoenrisotto, gedroogde serranoham en een garnalensaus

32,50/23,50

Voor meer vis zie ons specialiteiten kaartje!

MAALTIJDSALADES
Eendenborst en hertsalade

22,50/…..

met een sinaasappel-dadelsalade, gefrituurde zuurkool en een appel-perenstroop

Carpaccio salade van ossenhaas
met truffelmayonaise, pijnboompitten en Pecorino kaas

Extra lekker met Eendenleverkrullen!

(€5,00)

24,50/…..

VLEES
*Hertenbiefstuk

32,50/22,50

met raapstelen, schorsenerenchips en rode bietenjus

*Kalfshaas en kalfsstoof

27,50/18,75

met winterse groenten en een rode wijn-sjalottensaus

Eendenborst

25,50/…….

met gekarameliseerde witlof en een port-truffeljus

*Ossenhaas pepersteak

34,50/24,50

Tournedos gepeperd met een zachte peperroomsaus

*Jumbo vleesspies

30,50/21,50

(voor de grote vleeseters !! 400 gr)
ossenhaas, varkenshaas en kip geserveerd met diverse koude sauzen

Huisgemaakte hamburger van ossenhaas

21,50/…….

op een brioche broodje met uiencompôte, rode saus en verse friet

Ook lekker met blauwkaas! (€5,00)

Saté

20,50/…….

van kippendijen, met verse friet, salade en een notencrunch

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

5,50/4,25
1,20/…
4,75/…

