
HOTEL    RESTAURANT

Brood           €   6,00
Met smeersel

Soepen
Tomatensoep          €   6,00
Soep van het moment        €   6,00
Vraag de bediening naar de soep van het moment

Koude voorgerechten
Carpaccio          € 11,00
Van ossenhaas met pestodressing, oude kaas, pijnboompitten en sla
Hollandse garnalen cocktail                                  €  11,00
Met sla en cocktailsaus

Geitenkaas salade        klein  € 10,00
Met dressing, dadels en pijnboompitten     groot € 15,00

Warme voorgerechten
Gamba’s          €  10,00
Gebakken in kruidenboter
Butterflygarnalen         €  10,00
Met chilisaus
Pasteitje          €   7,50
Met huisgemaakte kippenragout
Calamares          € 10,00
Inktvisringen met knoflooksaus
Mosselen          € 10,00
Gebakken in kruidenboter

Tussengerecht
Spoom           €   5,00
Verfrissende witte wijn met één bol citroenijs

Verrassings-
menu 

van de chef

3 gangen € 30,00
4 gangen € 35,00

Kindermenu’s
Geserveerd met frietjes

en kinderijsje

Frikandel                €    8,00
Kroket                     €    8,00
Kaassoufflé             €    8,00
kipnuggets              €    8,00
Ossenhaaspuntjes € 11,00 

Restaurant  -  Hotel  -  Vergaderen met belevenis -  Terras aan het water 

Voorgerechten
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Vlees
Boswachter schnitzel         €  17,00
Met gebakken ui, champignons en spek

Kip Piri Piri          €  17,00
Met gebakken ui, paprika, champignons afgeblust in Piri Piri saus

Kipsaté          €  17,00
Met gebakken uitjes, atjar en kroepoek

Varkenshaas          €  18,00
Met champignonsaus of Roquefortsaus

Ossenhaaspuntjes         €  20,00
Met gebakken ui, paprika, champignons afgeblust in rode wijn truffelsaus

Sukade          €  18,50
Met truffelrisotto en een jus van eigen braadvocht

Tournedos (+/- 225 gram)        €  26,50
Met pepersaus

Chateaubriand (circa 450 gram) voor 2 personen    €  49,00
Met saus naar keuze 

Sauzen                                                   €   2,00
Champignons saus, pepersaus, roquefortsaus, rode wijn truffelsaus 

    

Vegetarisch
Groentenquiche         €  15,95
Groene Groentenurry         €  15,95
Met paprika, ui en champignons, geserveerd met rijst
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Hoofdgerechten

Restaurant  -  Hotel  -  Vergaderen met belevenis -  Terras aan het water 

Vis
Seizoensvis          dagprijs-
Vraag de bediening naar de vis van het seizoen

Gamba’s Piri Piri         €  20,00
Met gebakken ui, paprika, champignons afgeblust in Piri Piri saus

Zalmfilet          €  19,00
Met Hollandaisesaus

Covina           €  18,50
Op de huid gebakken Spaanse zeebaars

Papegaaivis          €  16,00
Met een lak van knoflookolie

Zeeduivel          €  21,50
Licht gekruid met cajun

Zeewolf          €  17,00
Met een lak van knoflookolie

Visstoofpotje          €  18,00
Kabeljauw in een groenten stoofpotje

Calamares          €  15,00 
Inktvisringen knoflooksaus

Zeetong - op reservering        dagprijs
In boter gebakken zeetong, naturel, picasso of met tomaat en chamoignons
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Voorgerechten
Tomatensoep          

Soep van het moment         
Vraag de bediening naar de soep van het moment

Carpaccio          
Van ossenhaas met pestodressing, oude kaas, pijnboompitten en sla

Butterflygamba’s         
Met chilisaus

Hoofdgerechten
Varkenshaas          
Met champignonsaus of Roquefortsaus

Kipsaté          
Met gebakken uitjes, atjar en kroepoek

Kip Piri Piri          
Met gebakken ui, paprika, champignons afgeblust in Piri Piri saus

Ossenhaaspuntjes         
Met gebakken ui, paprika, champignons afgeblust in rode wijn truffelsaus

Zeewolf          
Met een lak van knoflookolie

Groentenquiche (vegetarisch)        
 

Nagerechten
Dessert van de chef
Irish Coffee
Koffie of thee met een bonbon 
Kaasplankje Toeslag € 5,oo p.p.
Extra bij te bestellen: dessertwijn € 3,00 per glas

              3-gangenmenu   

€ 30,00


