Voorgerechten
Kreeftensoep
soep van rivierkreeften

€ 8,00

Boerengroentesoep
met soepballetjes

€ 6,50

Broodplankje V
oerbrood geserveerd met dip

€ 4,75

Carpaccio van tonijn
geserveerd op pappadum
met wasabi-mayonaise en wakame

€ 12,00

Thaise salade V
met komkommer, bosui, mango,
taugé en cashew noten

€ 10,50 XL €13,50

€ 11,00
Garnalencocktail
Hollandse garnalen
met een huisgemaakte cocktailsaus
Salade geitenkaas V
gemengde salade met lauwwarme
geitenkaas, walnoten en honing

€ 10,50
Rundercarpaccio
dungesneden rundvlees
met pesto-mayonaise, pijnboompitten
rucola en Grana Padano kaas

Te bestellen van 12.00 uur tot 21.00 uur

€ 11,50 XL €14,50

Hoofdgerechten
Saté van kippendij 180 gr
met cassave kroepoek, atjar,
meloen en pindasaus

€ 17,00

*Witvis 'en papillotte' 150 gr
in folie gegaarde witvis met witte wijn,
kruidenboter en fijne groenten

€ 21,00

*Hollandse biefstuk 150 gr
met gebakken champignons
en een pepersaus

€ 18,00

*Heilbotfilet uit de oven 150 gr
met een gegratineerde korst van amandel
en Parmezaanse kaas

€ 19,50

*Kalfsentrecôte 150 gr
van de gril met salieboter

€ 24,50

*Portobello V
gevuld met geitenkaas, honing en walnoten

€ 14,50

*Tournedos Rossini 150 gr
met gebakken eendenlever
en een Madeirasaus

€ 26,00

€ 21,50
€ 20,50
€ 19,50

Beursburger 150 gr
gegrilde Angus beefburger
op brioche brood met tomaat,
augurk, spek, Cheddar-kaas,
mosterd en ketchup

€ 17,50

*Vlees v/d dag
*Vis v/d dag
Pasta v/d dag
dagelijks wisselde gerechten;
vraag de bediening om meer informatie
Pasta v/d dag is ook vegetarisch te bestellen
Bijgerecht: Groene salade V

€ 4,00

*Hoofdgerechten worden geserveerd
met seizoensgroenten en een
aardappelgarnituur

Te bestellen van 12.00 uur tot 21.00 uur

Desserts
Hollandse aardbeien
met vanille-ijs en slagroom

€ 8,50

Huisgemaakte cheesecake
met een bosvruchtencompôte

€ 6,50

Tarte tatin
taartje van appel met een bolletje kaneelijs en slagroom

€ 8,00

Kaasplankje
4 Hollandse kazen met amandel-vijgenbrood en vijgensalsa

€ 9,50

Voor de fijnproevers... ...Maak uw dessert compleet
met onze dessertwijn of 10 years old D.O.W.S. port

Te bestellen op

Te bestellen van 12.00 uur tot 21.00 uur

