
Heerlijk vooraf of tijdens: 

Mandjes Stokbrood met  tapenades 

2 pers. € 4,90   4 pers. € 7,35 

 

OKTOBER ACTIE MENU 

Oktober menu 3 gangen inclusief wijn € 32,50 p.p. 

VOORGERECHTEN: 

 

Frisse salade met Hollandse garnaaltjes, avocado 

En whisky-cocktailsaus 

OF: 

Runder carpaccio met pesto, grana pardano kaas 

En pijboompitjes 

 

HOOFDGERECHTEN: 

 

Gebakken verse heilbotfilet met 

Mosterdsaus en hutspot ( stamppot peen en uien) 

OF: 

Langzaam gegaarde shortrib (rundvlees) in eigen jus 

Met hutspot ( stamppot peen en uien) 

 

DESSERT: 

Red velvet taart met vanille ijs, slagroom 

 

Bij dit menu is inbegrepen: 

Keuze uit: 

Per persoon: 

Halve fles  Chardonnay-Colombard, Australie  (WIT) 

OF: 

Halve fles Cabernet sauvignon, Chili  (ROOD) 

OF: 

I.p.v. wijn: 

2 limonades of 2 Sappen 



BELANGRIJK! 

LET OP! 

 

U dient nu uw  

“CORONA CHECK APP”  ( QR code) 

en legitimatie bewijs  

bij binnenkomst te tonen 

 

Wij zijn verplicht de QR-code te scannen! 

 
 



Heerlijk vooraf of tijdens: 

Mandjes Stokbrood met  tapenades 

2 pers. € 4,90 

4 pers. € 7,35 

Menu du chef 3 gangen € 42,50 p.p. 

AANBIEDING! NU  € 35,00 p.p. 

Keuzemenu 

LET OP! Kortingsacties zoals “DINERCHEQUE (€ 20,00) 

En “TheFork 30% korting” “Heerlijk 30%  zijn van toepassing op dit menu a €42,50 ! 

 

VOORGERECHTEN: 

Zelfgemaakte paté van kippendijtjes, gekonfijte tamme eend 

en cranberries, uiencompote 

OF: 

Gravad Lachs, gemarineerde verse rauwe Noorse zalm, 

Met mosterd-dille saus 

OF: 

Salade met gebakken chevre kaas met spek, honing  

 

HOOFDGERECHTEN: 

Gratin van verse noorse zalm met pikant grekruid broodkruim 

En hollandaise saus, groene asperges 

OF: 

Gebakken wild zwijn biefstukje met mosterd-wildsaus 

Garnituur 

OF: 

Malse Diamanthaas (lijkt op ossenhaas) met stroganoffsaus 

Garnituur 

OF: 

Gebakken verse kalfslever met spek en uien 

Aardappelpuree 

OF: 

Zelfgemaakte Roti met kip, pannenkoek en aardappel 

DESSERT: 

Zie de dessertkaart 



 

 

 

Desserts: 

Alle desserts  € 5,50 

Bij menu du chef is dessert inbegrepen. 

 

Meringue met Dolce de latte parfait  en hazelnootjes 

OF: 

Warme Apple Crumble. Kaneelijs 

OF: 

Moulleux, warm Chocolade cake-je 

Met vloeibare chocolade kern, Vanille ijs 

OF: 

Vanille ijs met slagroom en advokaat 

OF: 

 

Buitenlandse kaas  ipv dessert (toeslag € 4,00)      € 6.50  

3 soorten 

Grote portie      € 11,50 

 


