Inleiding
Olijven huisgemarineerd volgens een ‘geheim’ recept van de chef.

3,25

Brood op de plank met smeerseltjes.

4,95

Voorwoord
Soep van A tot Z – wisselende soep van de chef.
Duo van eend, dungesneden gerookte eend en een loempia gevuld
met gekonfijte eend, geserveerd met rode uiencompote.
Pittige stukjes kip op een frisse salade met yoghurtdressing,
komkommerlinten, croutons en tomaat.

6,00
12,00
9,00 *

(Ook vegetarisch te bestellen met Kipstuckjes van De Vegetarische Slager)

Salade Vita met geitenkaas, notenbrood, honing, spek,
komkommer, gemarineerde olijven en tomaat.

10,25 *

(Ook vegetarisch te bereiden zonder spek)

Carpaccio van rund met salade, pijnboompitten,
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.
Bospaddenstoelenrisotto met truffel, Parmezaanse kaas en rucola.
Hollandse garnalencocktail lekker ouderwets met romige whiskysaus.
Portobello gevuld met camembert, honing, pecannotencrumble,
half gedroogde tomaatjes, spinaziesalade en balsamicostroop.

Voorgerechten met een * kunnen ook als hoofdgerecht
gekozen worden met een toeslag van 6,00 euro.

11,50 *
9,00
13,50 *
9,50 *

Hoofdstukken
Bij onze hoofdgerechten worden frites en salade geserveerd.
Saté van kip in de wok met gedroogde uitjes, taugé,
pindasaus en kroepoek.

17,00

(Ook vegetarisch te bestellen met Kipstuckjes van De Vegetarische Slager)

Gebakken zeebaarsfilet met gnocchi, dadels, pompoenpitten
en saus van Parmezaanse kaas.

19,50

Pasta é Pesto met verse spinazie, zongedroogde tomaat,
cashewnoten, bosui, Parmezaanse kaas en rucola.

16,00

Runderstoofpotje met rodecurryspecerijen,
geserveerd met spekkoek, atjar en basmatirijst.

18,50

Gebakken zalmfilet met geroosterde hazelnoten, honing,
Roseval-aardappels en grovemosterdsaus.

21,50

Vegetarische hamburger tussen krokante aardappelpannenkoekjes
met rode uiencompote, oude kaas, avocado en rucola.

17,50

Duo van hert, biefstuk en hamburger, met paddenstoelenjus en
een krokant aardappelpannenkoekje.

23,50

Ierse tournedos van de grill
Met seizoensgroente en keuze uit port-, peper- of
paddenstoelensaus.

27,50

Diamanthaas van de grill
Met seizoensgroente en keuze uit port-, peper- of
paddenstoelensaus.

21,50

Onze medewerkers informeren u graag over het
3-gangen menu buiten de kaart.

Kindermenu
Dora
Kipvingers met frites, appelmoes, mayo en salade
inclusief een ijsje … en grabbelen in de kist.

7,50

Peppa Big
Frikandel met frites, appelmoes, mayo en salade
inclusief een ijsje … en grabbelen in de kist.

7,50

Minions
Kroket met frites, appelmoes, mayo en salade
inclusief een ijsje … en grabbelen in de kist.

7,50

Pannenkoek (naturel)
Inclusief een ijsje … en grabbelen in de kist.

6,50

Nawoord
Crème brûlée met karamel-zeezoutijs.

7,50

Granddessert van vijf lekkernijen.

9,50

Paperbag gevuld met romig pistache-amandelijs en brownie.

7,50

Cheesecake (huisgemaakt) met Oreo en yoghurt-bosvruchtenijs.

8,50

Warm appeltaartje met kaneelijs.

8,50

Dame blanche drie bollen vanilleijs met warme
chocoladesaus en slagroom.

7,50

Heer van stand met chocolade-, hazelnoot- en vanille ijs,
slagroom en hemelse modder.
Als je begrijpt wat ik bedoel.

7,50

Meedoen ijsje twee bolletjes ijs met slagroom.

4,50

