Voor/tussengerechten

COQUILLES ST. JAQUES
Met eendenlevermousse, garam masala,
pompoenbereidingen en een luchtige saus van
soubise.
ARTISJOK-TRUFFEL
Velouté van artisjok met ravioli van artisjok en
peccorino, geraspte herfsttruffel en een
crostini met truffelmayonaise en paddenstoelkastanje tapenade
TARTAAR VAN TONIJN
Fris aangemaakte tonijn met bereidingen van
kerrie, dashi en ctirus
ROMIGE SCHAALDIERENBISQUE
Met een garnituur van gemarineerde tomaten
en tijm
Hoofdgerechten

KABELJAUW
Met antiboise, zwarte knoflook crème, krokant
gepofte aardappel en schuimige saus van
soubise.

Dessert

KAAS VAN BOURGONDISCH LIFESTYLE
Selectie binnen- en buitenlandse kazen met
bijpassend garnituur *supplement 5 euro
HERFSTFRUIT
Fris dessert met het herfstfruit, mooie
‘Hollandse’ frambozen, chocoladecrumble en
bereidingen gemaakt met bramen en yoghurt
CAFÉ COMPLET
Kopje koffie/thee met zoetigheden en een
likeurtje naar keuze
KEUZEMENU’S
Uit het à la carte menu kunt u een keuze
maken uit uw favoriete gerechten.
- 3 gangen 40 euro
- 4 gangen 48,50 euro
CHEF’S MENU SURPRISE
Laat u door onze keukenbrigade verrassen.
Kies het aantal gangen en de chef gaat voor u
aan de slag.
U kunt het chef’s menu ook uitbreiden met
een of meer van onze specials.

VELUWS HERT
Rosé gebraden hert met bietenjus, in eigen sap
gegalaceerde bieten, bietje in tempura
gebakken en een pure bietencrème.

Alle ingrediënten kunnen allergenen
bevatten. Geef uw allergie en/of wensen door
en wij passen de gerechten graag voor u aan.
Wij zien het als een uitdaging om u een
geweldige culinaire ervaring te bezorgen.

SPECIALS
U kunt het menu uitbreiden met:

SURPRISE MENU’S
- 4 gangen 45 euro
- 5 gangen 55 euro
- 6 gangen 65 euro
- 7 gangen 75 euro

GEAY-OESTERS
Per stuk 3,50 | per 6 stuks 19,50
Heerlijke verse Franse ‘GEAY’ oesters met een
vinaigrette van rode ui, rode wijn, citrus en
peterselie
GANZENLEVERTERRINE
17,50 euro
Terrine van ganzenlever met uienchutney en
vers gebakken brioche

Op zaterdag serveren we uitsluitend het
Surprise menu.
Groepen

Groepen of gezelschappen boven de 6
personen willen we vragen om een keuze te
maken van onze Surprise menu’s. Tot 6
personen kunnen wij de à la carte kaart
serveren.

