Wildmenu
nagerechten
Kaasplankje

14.50

Kaasplateau met 5 verschillende kazen
geserveerd met vijgen compote en
kletzenbrood

Wentelteefje
Heerlijk klassiek wentelteefje met kaneel
geserveerd met romig vanille ijs

Dame Blanche

9.50

Heerlijk vanille roomijs met en klassieke
warme chocoladesaus

Malaga

9.50

Parfait van bruine rum en rozijnen

Stoofpeer

10.00

Mousse van karamel met topping van
stoofpeer en stoofperen ijs

voor de kids
Verse pasta

naturel of Bolognese

of

Risotto

9.50

of

Lekker verse frietjes

7.50

Kinderijsje

4.50

met een snack naar keuze

Heeft u een voedsel intollerantie of een allergie, heeft u speciale wensen met betrekking tot de
bereiding? Laat het ons weten en we kunnen u informeren en indien mogelijk rekening houden met de
bereiding van de gerechten.

Wild
menu

Wildmenu

Wildmenu

vooraf
Broodplankje

hoofdgerechten
3.50 p.p.

Charcuterie

4.50 p.p.

Plankje met heerlijke vleeswaren en een
olijfje

Boerenbrood met smeersels en een zoutje

Wild zwijn

23.00

24.50

voorgerechten
Eend, suiker, gans

normaal / klein
17.50 / 10.00

Sandwich van gegrild suikerbrood met
eendenborst, ganzenleverkrullen
en gel van rode port

Zwijn

Mille feuille
14.50 / 9.00

Gegrilde filet van makreel met rillette van
gerookte makreel geserveerd met een
wortelcrème biet en crouton

v
v

8.50 / 4.50

14.50 / 9.00

13.00 / 7.50

Mille feuille (laagjes bladerdeeg) met
pompoen en geitenkaas

Ravioli

Tartaar van tonijn met zeewiersalade en een
zachte sesamdressing

Makreel

Kaas en Prei

Romige soep van oude kaas en prei

Coppa di Parma maar dan niet uit Parma maar
van wild zwijn met crème van knolselderij en
truffelolie

Tonijn

normaal / klein

v

Op Mediterrane wijze gestoofd konijn met
tuinkruiden linguine pasta

v

Pompoen

23.00

Mini pompoen gevuld met spinazie en
cranberries uit de oven
38.50

Gebakken ossenhaas met naar keuze
Madeira jus of Roquefortsaus natuurlijk
geserveerd met verse frieten.

22.50

Paddo’s

v

22.50

Stoverij van bospaddenstoelen, gestoofd
in trappistenbier geserveerd met romige
mosterd aardappelmousseline

13.00 / 7.50

Ravioli van rode biet met Granny Smith,
walnoot en Roquefort

Kreeftensoep
13.00 / 7.50

24.00

Tournedos

Vis uit de oven
Ovenschotel van witvis met gestoomde
prei, aardappelmousseline en verse
groentjes

Onze 2.0 Nacho’s met kruidige wildstoof en
blauwaderkaas

Konijn

26.50

Op de huid gebakken kabeljauwfilet met
truffelrisotto en tijmolie

Medaillons van wild zwijn met stoofpeer
winterse groentjes en jus van peperkoek

Nacho’s

Kabeljauw

14.00 / 8.50

Romige kreeftensoep met huisgemaakte
rouille

Bekijk ons maandmenu
4 gangen voor 39.50

menu van de chef

3
gangen

4
gangen

5
gangen

Alle menu’s zijn per tafel te bestellen en
tot 20:30

35.00 p.p.

42.50 p.p.

47.50 p.p.

