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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 € 30,50 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 onze

folders voor de

mogelijkheden

en prijzen.
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Koude gerechtjes  
 Tiramisu met zalm en bieslook

 Pikante garnalen

 Wrap gevuld met tonijn, rode ui en dillemayonaise

 Carpaccio met Parmezaanse kaas en balsamicodressing

 Serranoham met rucola en dressing van zongedroogde tomaten

 Kipcocktail met gerookte kip, ananas en zachte kerriesaus

 Herfstsalade met groene sla en gemarineerde 

 bospaddenstoelen

 Salade van haricots verts, peultjes, noten en knoflook

Soepen
 Heldere bospaddenstoelensoep

 Pompoensoep met kokosroom

 Tomaten-groentesoep

Warme gerechtjes
 Broodje gyros met knoflooksaus

 Ossenhaaspuntjes met teriyakisaus

 Zoete saté van varkenshaas met kroepoek

 Zacht gegaarde Iberico varkensnek

 Gebraden varkensfiletrollade met pruimen

 Kalfsoester met tijmsaus

 Kipballetjes met sherrysaus

 Pitabroodje met pulled pork

 Pasta pesto 

 Gegratineerde champignons met Serranoham

 Lasagne met rundergehakt, bospaddenstoelen en tomatensalsa

 Geroosterde meerval met spek

 Gebakken zalmfilet met hollandaisesaus

 Risotto met zongedroogde tomaat en basilicum

 Bitterbal gevuld met Pekingeend

 Croquette met bospaddenstoelen

 Gebakken aardappelen (extra bij te bestellen)

 Mandje frietjes (extra bij te bestellen)

Nagerechtjes
 Salted caramel bavarois

 Walnoten bavarois taartje

 Tiramisu cake

 Mascarpone-abrikoos roomijs

 Vanille-ijs met warme kersen 

 Bramenparfait met bramensaus

 Mousse van zwarte bessen en ananas

 Worteltjescake 

 Monchoutaart
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 De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden. 


