Menu

Geachte gast,
Op onze kaart vindt u twee soorten gerechten. De vertrouwde klassieke gerechten
die al jaren op onze kaart vermeld staan, en de steeds wisselende specialiteiten als:
wild-, asperge- en visgerechten; afgestemd op seizoen en aanbod.
Eenheid in Uw keuze, zeker bij grote(re) gezelschappen komt de kwaliteit van het
gebodene altijd ten goede. Mocht u speciale wensen hebben maakt u deze dan gerust
kenbaar.

Wijnadvies
Voor een grotere selectie aan wijnen vraag onze wijnkaart
Witte Wijn:
Verdejo Enaria Ramon Bilbao

25

Spanje Rueda 2016
Authentieke aroma’s van de Verdejo druif samen met gedroogde perzik
maken deze wijn lekker fris met een uitstekende balans en structuur..

Sauvignon Blanc Errázuriz Estate Series

19,50

Chili, Aconcagua Costa, Aconcagua Valley, 2016/2017
Bleekgele kleur met groenachtige tinten. Met tonen van citrus en aroma's van
tropisch fruit zoals passievrucht.
Saumur Blanc Langlois Chateau
22
Frankrijk, AP Saumur Loire, 2017
Strogeel en helder van kleur. 100% chenin blanc. Zuivere, frisse geur met appel en
citrusfruit. Karaktervolle, frisdroge Loirewijn met een fruitige en ronde smaak.
Pinot-gris, Müller-Thurgau, Auxerrois. Apostelhoeve Cuvée XII
29
Hugo Hulst & Zoon, Maastricht, Nederland 2017
Fonkelende lichtgele kleur. In de geur abrikozen, vijgen en een vleugje peer. Droge
inzet, zacht en zuiver met frisse zuren. Mineraal, iets amandel, verfijnd en mooi in
balans.

Rode wijn:
Cabernet Sauvignon Nero Negroamaro
19,50
Italië, Puglia, IGT Puglia, 2017
Bouquet van zwarte pruimen, rozijnen, zoetige specerijen, koffie en chocolade
te ontdekken zijn. Een zachte, vlezige en volle wijn met heerlijk rood fruit.
Château La Raz Caman
27
Frankrijk, Bordeaux, , A.C. Blaye Côtes de Bordeaux 2014
Diepe robijnrode kleur. Frisse, zuivere geur met overheersend rijp
fruit in combinatie met een prettige kruidigheid. Rijke smaak, mooie zuren, koffie en
chocoladetonen, rijp fruit en een rokerige kruidigheid.
Spätburgunder “trocken” Georg Mosbacher
48
Duitsland, Pfalz, 2013
Robijnrode kleur. In de geur gedroogd fruit met een zweem van kaneel en
gebrande koffie. Sappige smaak met uitbundig rood fruit en een kruidige toon.
Beaumes de Venise Domaine de Coyeux
24
Frankrijk, Rhône, Beaumes de Venise 2013
Cinsault, grenache, mourvedre en syrah. Stevige warme gekruide geur. In de smaak
rood fruit en specerijen. Smaakvolle rijke afdronk

3-gangen menu
PER PERSOON 29,50
Wij presenteren u een wisselend menu
bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
Zie het krijtbord of vraag ons naar het menu van vandaag.
In de samenstelling van dit menu zijn geen wijzigingen mogelijk.

Heeft u een allergie? Meldt het ons
= vegetarisch gerecht

Voorgerechten
HUISGEMAAKTE HUZARENSALADE
7,50
Volgens recept van Opa Goossens met Little gem, tomaat en ei
HOLLANDSE GARNAALTJES
12
Little gem, Hollandse garnaaltjes en cocktailsaus
“KLETSKOP” MET TONIJNTARTAAR
14
Kletskop van sesam gevuld met rauwe tonijn, soja
Met daarbij wasabi roomkaas
GEROOKTE BIETJES EN GEITENKAAS
9,75
Bietjes, geitenkaas, aceto balsamicodressing
Als maaltijd salade
+ 4,00
GYOZA
9
Japanse dumplings gevuld met geplukte kip. Met soja gember mayonaise
RUNDER CARPACCIO
11,50
Dungesneden runderlende, basilicumdressing,
pijnboompitjes en grana padano kaas
Geserveerd met eendenlever
+ 4,50
CARPACCIO KROKANT
13,50
Flammkuchen bodem, carpaccio, truffeldressing,
pijnboompitjes en grana padano kaas
Geserveerd met eendenlever
+ 4,50
GEBAKKEN CHAMPIGNONS
7
In een romige saus met verse kruiden
GEROOKTE ZALM
10
Bieslook, kappertjes, augurkjes, ei en crème fraiche
BUIKSPEK & SCAMPI
11
Gemarineerd en krokant gebakken en met kerrie-mayonaise
PLANKJE BROOD
4,50
Brood van de Molenbakker met roomboter en kruidenboter

Soepen
HELDERE GROENTENSOEP
Krachtige runderbouillon, gehaktballetjes en groenten
LICHTGEBONDEN TOMATENSOEP
Geserveerd met gehaktballetjes en room
GEGRATINEERDE UIENSOEP
Met kaas gegratineerde Franse uiensoep
POMPOENSOEP
Met pompoenolie

5,50
5,25
6,25
5.50

Visgerechten
SKREI & RISOTTO
Gebakken Noorse winterkabeljauw, met paddenstoelenrisotto
SCAMPI “ORIENTAL”
garnalen gebakken en geserveerd met een mild pittige chilisaus
en rijst.
FLAMMKUCHEN SCAMPI
Elzasser Tarte Flambée met crème fraîche, scampi, courgette,
rucola en parmezaanse kaas
ZEETONG (±350 gram)
Gebakken in roomboter

22
20
18
28

Vleesgerechten
KALFSBIEFSTUK
22
Blank kalfsvlees met bospaddenstoelensaus
MAISHAANTJE *
19,50
in z’n geheel geserveerd dus kluiven mag!
Met garnituur van spekjes, champignons, zilveruitjes en rode wijn
KALFSLEVER EN BLOEDWORST
21
Met gekarameliseerde appel en specerijensaus
VARKENSHAAS
17,75
In médaillons gesneden varkenshaas met champignonroomsaus.
FLAMMKUCHEN PULLED CHICKEN
18
Elzasser Tarte Flambée met crème fraîche, courgette, kip,
parmezaanse kaas, tomaat en kerrie mayonaise
BIEFSTUK VAN DE HAAS
27,50
Biefstuk van de runderhaas naar keuze naturel of met champignons.
BIEFSTUK VAN DE HAAS GROENE PEPERS “STEAK AU POIVRE”
28,50
Specialiteit van het huis: biefstuk ingesmeerd met Madagaskarpepers, afgeblust met cognac.
TOURNEDOS ROSSINI
35,50
Biefstuk van de runderhaas geserveerd met gebakken eendenlever
en Madeirasaus
FLAMMKUCHEN
15,50
Elzasser Tarte Flambée met crème fraîche, courgette en ei
PADDENSTOELEN RISOTTO
17,50
Met gebakken paddenstoelen, krokante eidooier en een kaaskoekje
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met verse groenten, gemengde sla,
frites en aardappelgarnituur. Tenzij anders vermeld.

De met een * aangeven gerechten hebben een bereidingstijd
van ongeveer 25 minuten

Desserts
DAME BLANCHE
Vanille-roomijs met warme chocoladesaus.

6,75

NOUGATINE-IJSTAART
Welbekend en zeer geliefd

7,50

CRÊPES SUZETTE
Flensjes, vanille-roomijs en sinaasappelsaus

8

ZOETE LIEVE GERRITJE
Vanille-ijs, boerenjongens,
advocaat en chocoladesaus

7,50

CHEESECAKE
Met een bodem van Bastognekoek,
geserveerd met vanille-ijs.

7,50

KAASPROEVERIJ
Selectie van 4 Hollandse kazen

12

