Voorgerechten
Rundercarpaccio

€13,50

Ossenhaas | basilicumdressing | pijnboompitten
Parmezaanse kaas | kappertjes | rucola
*Met eendenleverkrullen

Vitello Tonnato

Huisgemaakte
soepen
Pompoensoep

€7,50

Op Aziatische wijze met gamba’s

€15,50
€13,50

Mosterdsoep
Doesburgse mosterd met
buikspek en bosuitjes

Bisque d’Homard

Kalfslende | tonijnmayonaise | Parmezaanse kaas
kappertjes | geroosterde tuinbonen | rucola

€7,50

€8,00

Romige kreeftensoep met
Hollandse garnalen en venkel

Trio van vis

€15,50

Gerookte zalm | gerookte paling
crostini met Hollandse garnalen

Bietencarpaccio

Een volle Italiaanse tomatensoep
met basilicum

€10,50

Bieten | basilicumdressing | geitenkaas | rucola
kappertjes | olijven | geroosterde tuinbonen

Steak tartaar

€15,00

Tartaar van de ossenhaas | Gepocheerd ei
Huis ingelegd zuur | Crème van piccalilly | Kappertjes

Gerookte eendenborst

€14,50

Gerookte eendenborst | gekonfijte eendenbout
ganzenlever krullen | gel van sinaasappel bospaddenstoelen
knolselderij

Kalfszwezerik
Kalfszwezerik | kalfskoontjes
gekarameliseerde appeltjes | crumble van serrano
balsamico dressing

= vegetarisch of vegetarisch mogelijk

Zuppa di pomodori

€17,50

€7,50

Hoofdgerechten
Tournedos

€32,50

Ossenhaas | Jus van rode wijn| gerookte rode bietjes met pistache | gepofte pastinaak

Tournedos Rossini

€36,50

Ossenhaas | Jus van rode wijn | gebakken ganzenlever | gerookte rode bietjes met pistache | gepofte pastinaak | crostini

Hertenkalf biefstuk

€27,50

Bospaddenstoelensaus | aardappelmousseline | gebakken bospaddenstoelen

Solé Meuniere		

€38,00

In roomboter gebakken zeetong

Kalfsmedaillon

€27,50

Morillesaus | Crème van wasabi en doperwt| crumble van roomkaas | gebakken bloemkoolroosjes

Surf & Surf

€27,50

Zalm | coquille | scampi | kabeljauw | geglaceerde venkel | citroendille beurre blanc of kreeftensaus

Runderstoof

€24,50

Runderstoof | huis ingelegde rode kool | puree van knolselderij | aardappelmousseline

Vegetarische proeverij		
Bospaddenstoelenpasteitje | geitenkaas in bladerdeeg | groentespies

= vegetarisch of vegetarisch mogelijk

€22,50

Nagerechten
Tarte tartin

€8,50

Appeltaartje met vanillesaus | kaneelijs | slagroom

Chocolade verleiding

€8,50

Snickertaart | Tobelerone mousse | vanille-roomijs

Monchou duo

€8,50

Monchou kersen | Monchou mango | pistache ijs

Boerendessert			

€8,50

Roompudding met bosvruchten | bitterkoekjespudding | Boerenjongens ijs | kletskop

Coupe Romanoff

€8,50

Milkshake van aardbeien en rabarber | hangop | roomijs | slagroom

Irish coffee

€7,50

Irish whiskey

Spanish coffee

€7,50

Tia Maria

Italian coffee
Amaretto

Dessertwijn
Château Bellevue

€7,50

Gérard Lajonie
Monbazillac | Sud-Ouest | Frankrijk

glas

€5

Amberkleurige, friszoete wijn met bloemenen fruittonen als perzik, abrikoos en ananas.
Rijk en rond van smaak en goed in evenwicht.

Rooi Muscadel

Rietvallei Wine Estate
Robertson | Zuid-Afrika
Een verrassende, rode dessertwijn.
Mooi gekonfijt fruit en rozijnen zijn
terug te vinden in geur en smaak.

€5

Wijnen
Sauvignon Blanc

Wit
Le Dropt Terre de Vignerons

glas

fles

€4,25 €20

Sud-Ouest | Frankrijk
Zuivere inzet met wat vegetale impressies, aangenaam droog, mooi
zuiver met veel sap, voldoende frisheid met een plezierige afdronk.

Chardonnay

Dom Doriac Les Vignerons du Narbonnais €4,50 €22
Languedoc | Frankrijk
Romige, sappige witte wijn met veel rijp wit/geel fruit zoals peer,
perzik en kruidigheid en bloemig in de neus, iets zwoel en soepel.

Verdejo

Rueda ‘Casamaro’ Bodegas Garciarévalo

€22

Castilla y León | Spanje
Elegante smaak, fris met tonen van appel, citrus, anijs en kruiden.
Sappig in geur en smaak.

Verdicchio

Luzano Giovanni Marotti Campi

€25,50

Marche | Italië
Volle, plezierige smaak, rijk met iets venkel en rijp wit fruit van appels.
Frisse zuren en levendig. De afdronk is lang met een klein bittertje.

Grüner Veltliner

Löss Schlosskellerei Gobelsburg

€27

Niederösterreich | Kamptal | Oostenrijk
Zacht kruidig en fruitig in de neus. Frisse inzet, wit fruit, mango
en citrus, zeer zuiver en elegant, milde zuren en een frisse finale.

Chenin Blanc

Touch of oak Rijk’s Wine Estate

€30

Coastal Region | Zuid-Afrika
De smaak is soepel, naast voldoende fruit biedt de wijn een elegante
frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel houtgebruik.

Chardonnay

Chablis Domaine Thierry et Charles Hamelin
Bourgogne | Frankrijk
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak.
Goudgroen van kleur met een schoon en ferm karakter.

€35

Wijnen
Merlot

Rood
Le Dropt Terre de Vignerons

glas

fles

€4,25 €20

Sud-Ouest | Frankrijk
Zacht jammig rood fruit, zwarte bes en beetje cassis, iets droppig, rijpe
paprika, lichte tannines en fraaie zachte zuren zorgen dat deze wijn
plezierig drinkt, ook zonder gerecht.

Shiraz | Ruby Cabernet
Pinotage

Plankenbrug Rooiwyn
Western Province Wineries
Western Cape | Zuid-Afrika

€4,25 €20

Toegankelijke wijn, in de geur aardbei, kersen. Romig van karakter,
zuiver met in de smaak warm rood en zwart fruit.

Zweigelt | Blauburger

FUNdament Weinwurm’s

€22

Niederösterreich | Weinviertel | Oostenrijk
Bedwelmende, rijpe geur van jong rood fruit zoals volle kersen. Sappig met
fijne zuren en milde, romige tannines in de finale.

Syrah | Cabernet

Haut Flassac Les Vignerons du Narbonnais

€22

Languedoc | Frankrijk
Vol rode, sappige wijn met veel donker fruit zoals bramen en pruimen,
kruidig in de neus, aangenaam zachte tannines, iets zwoel en soepel.

Primitivo | Negro Amaro
Nero di Troia | Merlot

Passo del Sud ‘Appassimento’ Tagaro

€25,50

Apulië | Italië
Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met een klein zoetje.
Rond, zwoel en aangenaam na.

Pinot Noir

Bourgogne Rouge Vincent et Sophie Morey

€30

Bourgogne | Frankrijk
Gezonde wijn met een volle smaak, plezierig, soms iets aards, klein rood
fruit, herkenbare zuren met eiken door rijping op eikenhouten vaten.

Primitivo

Santufili Primitivo Mocavero

€33

Salerno | Italië
Kersen en zwarte bessen, krenten, warm, vanille, een zoete kruidigheid.
Mooi rijk en krachtig, heel zwoel en intens, in de mond smakelijk en sappig,
heerlijk fruit, bessen en zwarte kersen, zachte en rijpe tannines, heerlijk
zwoel, krachtig en vol.

Merlot | Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

Château des Tourelles François Janoueix
Bourgogne | Frankrijk
Redelijk breed en stevig. Licht aardse tonen van laurier en leer.
Sappig fruit, iets eiken met in de afdronk een zachte kruidigheid.

€35

