
Stel zelf uw proeverij 
van drie samen 

Combineer per gang oneindig met de 
verschillende gerechten tot u de perfecte 

selectie heeft gevonden 

Deze drie gerechtjes presenteren 
wij u vervolgens op één bord 

Genieten in 3-voud

Our wines are 
specially selected by

Panna Cotta  .  panna cotta van kastanje met gel van kastanje, peer & 
een krokante kletskop

Briochetaartje  .  briochetaartje met dadels & Tenessee Honey 
geserveerd met vanillecrème

Sorbet  .  sorbetijs van rode wijn met pruimen, in een koud 
chocoladesoepje

Crumble  .  crumble van amandelspijs met gel van manderijn

Cheesecake  .  cheesecake van speculaas & witte chocolade met een 
chutney van veenbessen

Parfait  .  parfait van bitterkoekjes met gel van koffie & amandel

Mousse  .  mousse van cranberries en vanille met gesuikerde 
cranberries & dennennaaldenlikeur

Kaas van het Kaaslokaal  .  twee soorten kaas begeleid door 
krentenwegge & gel van stoofpeer

Proeverij broodDrie bijzondere broodjes in samenwerking met Bakkerij in de Soete Suikerbol 
€ 3,50

                                Lekker vooraf of bij uw gere
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Nagerechten
Kies de drie elementen die samen uw 
nagerecht mogen vormen  .  € 9,50

In plaats van dessert een kaasplankje toe?

Het Kaaslokaal verzorgd voor ons een mooie selectie van kazen 
waarvan wij er vijf presenteren met bijpassende garnituren.

Meerprijs € 5,00

 

Laat uw dessert begeleiden door een 
proeverij dessertwijn of port

Wij presenteren u drie kleine proefglaasjes, waarmee u de beste 
combinaties kunt maken.

Proeverij dessertwijn of port € 8,95



Voorgerechten
Kies de drie elementen die samen uw 
voorgerecht mogen vormen  .  € 10,25

Speciaal voor onze vegetarische gasten maakt de chef een wisselende 
derde invulling voor het vegetarisch voor- en hoofdgerecht.

Hert  .  carpaccio van hert, vinaigrette van hazelnoot & 
gemarineerde beukenzwammetjes met truffelolie

Biet  .  salade van gepofte biet met geitenkaascrème, geroosterde 
pecannoten & bramen 

Wildboullion  .  heldere wildboullion met dungesneden bosui, 
spekjes en room van sherry

Coquille  .  geschroeide coquille op erwtenpuree met schuim van 
wasabi & soja

Steak Tartaar  .  tartaar op oosterse wijze met koriander- 
muntmayonaise & julienne van papaya

Zalm  .  salade van gerookte zalm met paling, shiso, 
mierikswortelcrème & forelkaviaar

Champignons  .  in bierbeslag gefrituurde champignons geserveerd 
met truffelcrème  

Wildzwijn  .  rosbief van wildzwijnshaas met 
gegrilde pompoen & jus van rode wijn

Zalm  .  rosé gegaarde zalmfilet geserveerd in bananenblad met een 
zoet licht pittige saus van limoen & massala

Tournedos  .  tournedos (rossini) met een ambachtelijke crostini, 
rode wijnjus & chutney van kweepeer 
(toevoeging eendenlever +€ 3,50)

Sticky taart  .  taart van ui en balsamico met pecorino, laurier, 
tijm & pecannoten 

Kabeljauw  .  zachte kabeljauwfilet in rode curry met paksoy & 
kikkererwten

Wildzwijn  .  rosé gegaarde wildzwijnshaas met een romige jus van 
cantharellen

Bloemkool  .  in Indiaas beslag gefrituurde bloemkool met mayonaise 
van sriracha & mangochutney 

Hert  .  rosé gebakken hertenrugfilet op gesmoorde zuurkool 
geserveerd met gel van stoofpeer

Gamba’s  .  pittig gemarineerde gamba’s 
met een crème van wasabi

Hoewel we ons uiterste best doen om op allergieën en 
dieetwensen in te springen, kan door het werken in een open 
keuken kruisbesmetting niet altijd vermeden worden.

Uw proeverij begeleiden met frites of een frisse salade? 
Klein € 2,00  Groot € 3,50

Hoofdgerechten
Kies de drie elementen die samen uw 
hoofdgerecht mogen vormen  .  € 19,75

Vraag naar onze specials naast de kaart!

Vraag naar onze specials naast de kaart!


