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Nagerechten
Desserts

De desserts wisselen dagelijks

en worden aangepast

aan het seizoen

en het aanbod van vers fruit.

Uw gastvrouw/heer legt

deze aan tafel uit.

Dutch,  Ketel 1 Matuur   6.95 

Irish, Jameson whiskey    7.25 

Spanish, Liqor 43      7.00 

Italian, Amaretto     7.00 

French, Grand Marnier   7,25

Lekker voor bij de koffie
Een huisgemaakte chocolade truffel 1,25
Chocolate truffle

Speciale koffie’s 
Special coffees  

Kijk op de bordenin het restaurantvoor dedag specialiteiten!
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Voorgerechten
Starters

Gegratineerde uiensoep “de enige echte” 3 7,50 
Gratinated onion soup

Tomaten créme soep  3 6,-
Tomato cream soup

Gegratineerde geitenkaas en honingdressing 3 8,95
Grilled goat cheese and honey dressing

Viscombinatie; Bawykov zalm en paling van Rekelhof 14,50
Salmon and eel

Rillette van eend gevuld met eendenlever 14,50
Duck rillette filled with duck liver

Gamba’s geserveerd op crispy brioche 9,95
King size prawns served on crispy brioche

Salade Catalan; met gemarineerde paprika, 8,95
ansjovis en een gekookt henneeitje  
Salad with marinated bell pepper, anchovy and a boiled egg

Hoofdgerechten
Main courses

Risotto met gebakken oesterzwammen 3 18,50
Risotto with roasted oyster mushrooms

Kogel biefstuk geserveerd met friet en sla 19,75
Steak with fries and salad

Lams Ossobuco geserveerd met rijst en ratatouille  19,50
Lamb served with rice and ratatouille

Vis van de dag 18,95
Catch of the day

Gegrilde varkensentrecote met een crème
van mosterd, geserveerd met friet en sla 12,50
Grilled pork entrecote with a mustard cream,
served with fries and salad

Geroosterde zalmfilet geserveerd met friet en sla 14,95
Roasted salmon served with fries and salad

Saté van kippendijtjes geserveerd met friet en sla  14,95
Chicken saté served with fries en salad

Jodenhaas; een robuust stuk vlees van
minimaal 250 gram, geserveerd met
een mousseline van aardappel en verse groente  24,50
Diamond tenderloin of at least 250 grams,
served with mashed potato

Rendang   18,50
Beef stew Indonesiën style

Vegetarisch 3

Voor de kids
Tomaten créme soep 3 / Tomato cream soup   4.50 

Pasta Bolognese    7.50 

Kindermenu (kipnuggets of kroket

met frietjes) 7,25

Kidsmenu (chickennuggets or a croquette with fries 

W

Flammkuchen 
Traditioneel met crème fraiche, prei, ui,
spek en kaas 7,95
Fresh cream, peppers, garlic, bacon, onion and cheese

Piri piri met crème fraiche, rode pepers,
knoflook, spek, ui en kaas 7,95
Fresh cream, bacon, peppers, garlic, onion and cheese

Extra te bestellen
Side dishes 

Mandje brood met Aioli, boter en olijfolie 4,75
Basket of bread with aioli, butter and olive oil

Salade 3,95
Salad

Groente 4,50
Vegetables

Frietjes met saus 3,25
Fries and sauce


