
 
 

 
MENUSUGGESTIES 

 
 
 

Geachte gast, 
 

Hierbij onze menusuggesties die met zorg door onze chef-kok voor u zijn samengesteld. 
In ieder menu is een keuze verwerkt, zodat er voor iedereen wat lekkers tussen zit. Het enige 
dat u hoeft te doen is voor het hele gezelschap één van de keuzemenu’s uitkiezen. 
Van dit menu maken wij een menukaart die op de avond zelf op tafel komt te staan. U en uw 
gasten kunnen dan op de avond zelf uit dit menu een keuze maken. 
Mocht u toch andere wensen hebben, dan kunt u ons altijd even bellen of langskomen om een 
en ander rustig te bespreken. 
 

 
 

 
Leuke Tip! 

 

Ontvangst met Kir royale 
 

Citroen Spoom, een verfrissend tussendoortje 

 
 

Menu A: 
 

Tomatensoep, uiensoep of dagsoep 
& 

Kogelbiefstuk 
met een zachte peperroomsaus 

of 
Varkenshaas medaillons 

met winterse groenten en een rode wijn-sjalottensaus  

of 
Kabeljauwfilet 

met een pompoenrisotto en een garnalensaus 
& 

Verrassingsdessert 
fantasie van de keuken! 

 
€  38,50 

 
 



 
 

Menu B: 
 

Kleine carpaccio van ossenhaas 
met truffelmayonaise, pijnboompitten en Pecorino kaas  

of 
Kleine Zalm duo 

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

Kogelbiefstuk 
met een zachte peperroomsaus 

of 
Varkenshaas medaillons 

met winterse groenten en een rode wijn-sjalottensaus  

of 
Kabeljauwfilet 

met een pompoenrisotto en een garnalensaus 
& 

Verrassingsdessert 
fantasie van de keuken! 

 

€  44,50 
 
 

Menu C: 
 

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

of 
Coquilles en gamba`s 

met gebakken zeekraal in een pittig currysoepje  

& 
Zeewolf 

met een pompoenrisotto, gedroogde serranoham en een garnalensaus 

of 
Kalfshaas en kalfsstoof 

met winterse groenten en een rode wijn-sjalottensaus 

 & 
Huisgemaakte chocolade-speculaastaart 
met bitterkoekjes ijs en een bosvruchtenstroop 

 
€  55,00 

 
 

Al deze menu’s worden rijk geserveerd met gebakken aardappelen, warme groenten en salade. 
Zou u ons zo spoedig mogelijk willen laten weten welk menu u gekozen heeft. Dit in verband met onze inkoop. 
 

Vriendelijke groeten,   Team d`Oude Veiling. 
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