MENUKAART RESTAURANT
MENU SURPRISE
Verrassing van de keukenbrigade,
Vegetarisch is ook mogelijk.
3 Gangen  39,50 | Wijnarrangement  23,50
4 Gangen  47,00 | Wijnarrangement  29,50
5 Gangen  54,50 | Wijnarrangement  34,50
Bourgondisch lifestyle kaasplateau in plaats van een nagerecht  5,00
AAN SJUUTEEÄNJD MENU
Stel uw eigen menu samen!
1 Gang | Hoofdgerecht |  25,00
2 Gangen | Voor - Hoofd of Hoofd - Nagerecht |  34,00
3 Gangen | Voor of Tussen - Hoofd - Nagerecht |  37,00
4 Gangen | Voor - Tussen - Hoofd - Nagerecht |  45,00
Bourgondisch lifestyle kaasplateau in plaats van nagerecht |  5,00
Vraag naar onze speciale wildgerechten van de jager. Beperkt aanbod!

** Vegetarisch gerecht of mogelijkheid tot vegetarisch gerecht
Allergenen? Meldt dit aan de bediening, hier houden wij rekening mee!
Ons restaurant heeft een Gouden EKO-keurmerk?
Dat betekent dat wij met meer dan 80% aan biologische producten koken.
Wist u dat? Onze chef kok Jean is opgenomen tot de Alliance van Ark van de Smaak?
Dit betekent dat hij de producten van Ark van de Smaak waarborgt en promoot.
Ark van de smaak is een catalogus van kleinschalige kwaliteits producten die horen
bij een specifieke cultuur, historie of traditie van een land of streek.
Gastvrouw Sonja ook gediplomeerd vinoloog is?
Vraag gerust om een wijnadvies bij uw gekozen gerechten of voor de wijnkaart.
Wij zijn actief betrokken bij Slowfood!
Slowfood is een beweging die zich afzet tegen de industriële productie van voedsel
van de fastfood ketens. Ze beoogt de traditionele keuken te behouden.

ZIE OP DE VOLGENDE PAGINA ONS AANBOD VAN
VOORGERECHTEN | TUSSENGERECHTEN | HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
pompoen - bulgur - zevenbladkruid **
hertenrug - schorseneer - moutwijnjenever
heilbot - kefir - suikerbiet
TUSSENGERECHTEN
speltsoep - paddenstoel - cannelloni **
quinoa - zoete aardappel - mierikswortel-ketchup **
patrijs- zuurkool- oliebol- eigen jus
forel- haver - citroensaus
HOOFDGERECHTEN
bonen - falafel - kikkererwten - zwarte knoflook**
kalf- gerookte aardappel - eeuwig moos - kastanje champignons
ree - leeuweriksoog - sleedoorn - kruidenbitter
snoekbaars - pastinaak - messenklever
witte zalm - knollenpot - brave hendrik
** Vegetarisch gerecht of mogelijkheid tot vegetarisch gerecht

