Voorgerechten

Mondvermaakjes

Garnalen, klassieke
garnalencocktail geserveerd in een glas

Voorgerecht

€ 13,50

€ 17,50

Paling, gerookte paling met
€ 14,50
salade, asperges en basilicummayonaise

€ 18,50

Kreeft, met Sallandse asperges
en frisse salade en citroenmayonaise

€ 19,50

Ibericoham,
met frisse salade en chutney

€ 18,50

Soep, van kreeft met
room en een vleugje vanille
Hoofdgerechten

€ 7,50

Mondvermaakjes

Vis van de dag, met groenten
en saus van roze peper en room

€ 12,50

Hoofdgerecht

€ 17,50

€ 22,50

Biefstuk, van de ossenhaas
€ 19,95
met saus van vier seizoenen peper en room

€ 29,95

Kalfsribeye, kort gebakken
geserveerd met saus van rode wijn

€ 22,50

Kalfszwezerik, krokant gebakken
geserveerd met morillesaus

€ 26,50

Extra gebakken eendenlever
Extra huisgemaakte frites met mayonaise

€
€

5,75
4,50

De hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, saus en aardappelgarnituur op het bord.
De “mondvermaakjes” zijn gerechten, waarbij de vis/vlees en de garnituren
in kleinere porties worden geserveerd.

Seizoensmenu
~~~~~
Kop aspergesoep met nootmuskaat en peterselie
~~~~~
Sallandse asperges met boeren beenham en gekookte kriel
Of
Gebakken zalmfilet met Sallandse asperges en Hollandaise saus
~~~~~
Dessert koffie of thee met zoete lekkernijen
Twee gangen uit het seizoensmenu € 25,00
Drie gangen uit het seizoensmenu € 28,75

Keuzemenu
Kort gebakken kalfslende met tonijnmayonaise
Gerookte runderlende met basilicumdressing en Parmezaanse kaas
Tomatensoep met groenten, room en gehaktballetjes
Salade lauwwarme geitenkaas met noten en honing
~~~~~~
Gebakken zalmfilet met asperges en Hollandaise saus
Taartje van groenten met geitenkaas en asperges
Maishoenfilet met saus van rode wijn en lente ui
Langzaam gegaarde kalfssukade geserveerd met eigen saus
~~~~~~
Griesmeelpudding met frambozensaus
Crème brûlée
Vanillecrème met seizoensfruit
Keuzemenu 3 gangen € 30,00 ( soep- hoofd- en nagerecht)
Keuzemenu 3 gangen € 35,00 ( voor- hoofd- en nagerecht)
Voorgerechten € 13,50
Soep € 6,00
Hoofdgerechten € 19,50
Desserts € 6,00
Heeft u iets te vieren, we verzorgen graag uw jubileum, verjaardag,
vergadering maar ook gerechten of hapjes voor thuis.
Van amuse hapjes tot een verzorgde maaltijd we maken graag een offerte op maat.
Voor informatie over allergenen kunt u bij de gastvrouw en gastheer terecht.

