
 

3 gangenmenu 

 

Voorgerechten 

  Tomatensoep            

Soep van het moment          

Vraag de bediening naar de soep van het moment 

Carpaccio           

Van ossenhaas met pestodressing, oude kaas, pitten en sla 

Butterflygamba’s          

Gefrituurde garnalen in een krokant jasje met chilisaus 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaas stukjes           

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  

Papegaaivis           

Met een lak van knoflookolie 

Penne           

Met champignons en roomsaus  

  Vegetarische saté           

Met gebakken uitjes, atjar en cassave kroepoek 

 

Nagerechten 

Dessert van de chef 

Irish Coffee 

 Koffie of thee met een bonbon 

 

 

 € 30,00 

 

 

 



        

     Voorgerechten 

 

Brood           €  6,00 

Met smeersels 

 

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, pitten en sla 

  Hollandse garnalen cocktail       € 11,00 

Met sla en cocktailsaus 

 

Warme voorgerechten 

Gamba’s           € 10,00 

Gebakken in kruidenboter 

Butterflygarnalen         € 10,00 

Gefrituurde garnalen in een krokant jasje met chilisaus 

Pasteitje           €   7,50 

Met huisgemaakte kippenragout of  met champignonragout  

Calamares           € 10,00 

Inktvisringen met knoflooksaus 

Mosselen           € 10,00 

Gebakken in kruidenboter  

Gevulde bladerdeeg hap        €   9,00 

Met geitenkaas, oude kaas, honing en dadels  

  

  Tussengerecht  

Spoom             €   5,00 

  Verfrissende witte wijn met één bol citroenijs 

      

 

 

 

 



 
 

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 

  Buikspek           € 18,50 

Langzaam gegaard met ketjap saus  

Ossenhaaspuntjes         € 20,00 

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

  Tournedos (circa 225 gram)       € 26,50 

Met pepersaus 

  Chateaubriand (circa 450 gram) Voor 2 personen     € 49,00 

  Met saus naar keuze  

 

  Saus / bijgerecht         €   2,00 

  Champignonsaus, pepersaus, roquefortsaus, rode wijn truffelsaus, gele rijst 

       

Vegetarisch  

Penne            € 17,00 

  Met champignons en roomsaus 

Penne met pesto         € 17,00 

Met paprika, ui en champignons 

  Gevulde bladerdeeg hap        € 17,00 

  Met geitenkaas, oude kaas, honing en dadels 

Vegetarische saté           € 17,00

 Met gebakken uitjes, atjar en cassave kroepoek 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

     Hoofdgerechten 

 

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  

  Corvina               €  21,50 

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 

Calamares           €  15,00 

Inktvisringen met knoflooksaus 

Zeetong - op reservering         dagprijs 

In boter gebakken zeetong, naturel, picasso of met tomaat en champignons 

   


