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WINTERKAART

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.

        Kan 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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Winter



Koude gerechtjes
 Garnalencocktail

 Caesarsalade met kip, witlof, rode ui en ansjovis

 Wintersalade met zuurkool en rookworst

 Vistrio

	 Geconfijte	eend	met frambozendressing

 Gerookte zalmtaartje, rode ui en dillemayonaise

 Runderpastrami op een plankje met veenbessensaus

 Avocado met tomatensalsa

 Ham-mousse

Soepen
 Minestronesoep

 Groentesoep

 Uiensoep

Warme gerechtjes
 Geconfijte	varkenswang	met tutti frutti

 Gegrilde entrecôte

 Wildzwijnstoofpotje 

 Broodje mini hotdog met mosterdsaus

 Kalfssucade met cafe de paris saus

 Tournedos met pepersaus

 Indian mystery sate met portsaus

 Varkensprocureur met sesam sojasaus

 Kikkerbilletjes met pepersaus

 Gebakken roodbaars gemarineerd in citroen

 Gefrituurde krab met pikante saus

 Wildbitterballen met mosterd

 Witlof overbakken met kaas

 Patatas bravas met aioli en pittige tomatensaus

 Pizzapunt

 Groente-noten timbaaltje met pittige paprika

 Mini	muffin	tomaat

 Warme stoofpeer gevuld met gorgonzola

 Lasagne met bospaddestoelen en oude kaas

 Champignontaartje 

 Mandje frites (extra bij te bestellen)

 Gebakken aardappeltjes (extra bij te bestellen)

Nagerechtjes
 Chocolade symfonie

 Hangop met bosbessen en witte chocolade

 Crème brûlée met zoethout

 Frambozencheesecake 

 Bosvruchten bavarois

 Vanille-ijs met  warme kersen

 Champagne-ijs met cranberries

 Merengue van pecannoten

 Mini irish	coffee	18+
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De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden. 

Doorgeven 
tijdens de 

bestelling.}
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