ONBEPERKTE KEUZE UIT KLEINE GERECHTEN

WINTERKAART
Hoe werkt het?
Bij elke gang mag u max. 2 gerechtjes p.p. bestellen door
verticale streepjes in het kadertje te zetten
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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 meegenomen 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.
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Koude gerechtjes
Gravad lax met citroenmayonaise
Noorse garnalen cocktail
Salade van gemarineerde rivierkreeftstaartjes en mosselen
Gedroogde Iberico ham met dressing van Sud ‘n Sol
Wildpaté
Black Angus steaktartaar met tartaarsaus
op een bedje van sla
Wintersalade met gerookte spek, croutons en
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roergebakken boerenkool
Carpaccio met truffelmayonaise, kruidenolie en
Parmezaanse kaas

Soepen
Groentesoep
Romige kippensoep met champignons en prei
Bruine bonensoep met tuinkruiden

Warme gerechtjes
Varkenshaasmedaillon met spek, appel en kaneel
Diamanthaas met peperjus
Zacht gegaarde sukadelapje uit de jus
Jachtschotel
Jägerschnitzel
Broodje pulled chicken met kerriemayonaise
Hertenbiefstuk met cranberrysaus
Ribeye met kruidenboter
Zacht gegaarde varkensrollade
Pasta bolognese
Romige zuurkoolstamppot
Gebakken goudmakreel met wasabisaus
Gebakken snoekbaars met dragonsaus
Gegratineerde greenshell mosselen met mierikswortelcrème
Rode kool met rozijnen en cranberries
Stoofpot van groene groentes en groene kruiden
Groentequiche
Mini croquette van truffel
Thai green curry bite
Gebakken krieltjes
Mandje frites

Nagerechten
Ruby chocolade roomijs
Blackberry cheesecake
Blondies met witte chocolade en speculaas
Sticky coffee cake
Vanille-ijs met rood fruit
Glaasje met mangobavarois
Vanille-ijs met Nutella en stroopwafel gruis
Zoete soesjes

Tafelnummer:
De laatste bestelling kan tot 23.00 uur doorgegeven worden.

