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HERFSTKAART

Hoe werkt het?

Bij elke gang mag u max. 2 gerechtjes p.p. bestellen door 

verticale streepjes in het kadertje te zetten                                                . 

De gerechtjes zullen geserveerd worden in mini vorm. 

U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt en u bepaalt 

zelf in welke volgorde u bestelt. Starten met een dessert? 

De keuze is onbeperkt. De nieuwe bestellijst wordt mee-

genomen nadat de voorgaande gerechtjes genuttigd zijn. 

Dit alles voor € 28,95 p.p. (exclusief dranken). 

De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden.

        Glutenvrij

        Vegetarisch

        Kan vegetarisch (graag even doorgeven tijdens de bestelling)

Geef uw dieetwensen door zodat onze keuken hier 

rekening mee kan houden.

i ets te
vi er en?Vraag naar onzefolders voor demogelijkhedenen prijzen.

ONBEPERKTE KEUZE UIT KLEINE GERECHTEN
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Herfst



Koude gerechtjes
 Terinne van rivierkreeft staartjes

 Carpaccio van tonijn en citroen mayonaise

 Salade champignon, rode ui en tuinkruiden

 Gerookte kalkoen met groene pesto

 Herfstsalade

 Zalm bonbon met bieslook roomkaas

 Coppa van wildzwijn op bedje van sla

 Romige wildpate

Soepen
 Groentesoep

 Bospaddenstoelensoep

 Pompoensoep met koriander en munt

Warme gerechtjes
 Calamares met knoflooksaus 

 Gefrituurde kip met zwarte peper

 Kipsate met satesaus en uitjes

 Viscurry van witvis

 Honing dadels omwikkeld met spek

 Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

 Hertenbiefstuk met cranberrysaus

 Gemarineerde biefstuk met knoflook en tijm

 Varkenshaasmedaillon met pepersaus

 Zacht gegaarde sucade met jus

	 Truffelmousseline met groente chips

 Wildpeper afgeblust met rode wijn

 Paddestoelen hachee met noten

 Rode kool met appel en kaneel

 Vegetarische paella

 Oude kaas loempia met zoete chili

 In de Tonne anders

 Mandje frites

 Rosti rondjes

Nagerechtjes
 Chocolademousse met advokaat creme 18+

 Crème caramel, after 8

 Peche melba bavarois

	 Irish	coffee	bavarois

 Citroen merenque met bosvruchten coulis

 Bramen ijs met warme bramen

 Amarenen-kersen ijs

 Champagne ijs

 Bloedsinaasappel ijs
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