
VOORAF TE BESTELLEN
WALDKORNBOL MET KRUIDENBOTER € 5.-

€  11.- BIETEN CARPACCIO (VEGAN)
  rode biet, appel, noten, vegan camembert

€  10.- GEFRITUURDE CHAMPIGNONS (VEGAN)
  met warme knoflooksaus

€  13.- GEITENKAAS 
  crème brulée van geitenkaas, frisse salade, honing 

€  13.- RUNDER CARPACCIO
  truffel mayonaise, gemengde sla, pittenmix,
  kappertjes, Grana Padano kaas

€  16.- RIB-EYE
  sashimi van rib-eye, sojasaus, lente-ui

€  14.- CAESAR SALAT
  ei, spek, kip, little gem, parmezaan, 
  caesar-dressing 

€  15.- SLAKKEN
  zonder huis, in gesmolten knoflookboter, 
  champignons, prei met stokbrood

€  14.- GAMBA-PANNETJE
  gepelde gamba’s in chili boter, stokbrood

€  9.- THAISE RODE CURRY SOEP (VEGAN)
  met chili-olie, bosui

€  10.- UIENSOEP
  met gegratineerd kaasbroodje

VoorgerechtenVoorgerechten



HoofdgerechtenHoofdgerechten
€  21.- POKE BOWL (VEGAN) 
   bladspinazie, avocado, humus, hazelnoot, zoete 
  aardappel, komkommer

€  19.- LINZEN CURRY PIE (VEGAN)
  pastei gevuld met linzen, doperwt, paprika in milde 
  Indiase curry, komkommersalade

€  24.- ZEEBAARS
  op de huid gebakken, hollandaise-saus, pesto

€  29.- ENTRECÔTE
  van de grill, saus naar keuze

€  24.- SUCADE 1960/2023
  gestoofd en gebakken runder-sucade met truffeljus

€  24.- MUIDERSLOTJE
  biefstuk gevuld met kruidenroomkaas, peperrandje, 
  rodewijnsaus
 
€  23.- SPARERIBS
  zoet of pittig gemarineerd 

€  19.- SCHNITZEL
  Wiener schnitzel, citroen, friet, salade

€  25.- KALFSLEVER
  gebakken spek, uien, rode wijnjus

  SAUZEN KEUZE UIT
  roquefort, champignon-room, rode wijn, stroganoff, 
  truffel,  peper

€   5.-  TE BESTELLEN BIJGERECHTEN
  groene salade
  seizoens groenten
  frites
  extra frites
  zoete aardappel friet
  prutje van spek, prei  en champignons
  gebakken champignons

BEKIJK OOK ONZE WANDBORDEN 
VOOR WISSELENDE SPECIALITEITEN!!!



€  12.- SORBET (OOK VEGAN TE BESTELLEN)
  vanille ijs, aardbeien ijs, fruit, aardbeiensaus

€  10.- TOFFEE PIE
  bodem van biscuit, caramel, chocolade 

€  10.- CITROEN TAARTJE
  met witte chocolade ijs

€  9.- DAME BLANCHE
  vanille ijs, warme chocoladesaus

€  9.- CRÈME BRULÉE
  met steranijs

€  10.- HANGOP VANILLE
  met rood fruit 

€  15.- KAAS
  3 soorten kaas met rozijnenbrood, rode portstroop

€  11.- KOFFIE COMPLEET
  koffie, espresso, cappuccino, koffie verkeerd, thee, 
  likeur naar keuze, bonbons, stukje toffee pie

DESSERTS  WORDEN GESERVEERD  MET  SLAGROOM

  LEKKER BIJ HET DESSERT

  dessertwijn 

  ruby port

  tawny port 10 jaar oud

  limoncello IJSKOUD

DessertsDesserts


