
VOORGERECHTEN 
 

Chefs parade: 
5 kleine voorgerechtjes, samenstelling wisselt dagelijks € 14,50 
 

Carpaccio van hert met cranberry compote  € 10,50  
 

Salade met gebakken bospaddenstoelen met truffeldressing  €   9,50 
 

Steak tartaar van kalf met bospaddenstoelenspongecake  € 10,50  
 

Dungesneden langoustine met kruidige schaaldierenbouillon €   9,50  
 

Terrine van wild met rozebottelcrème  €   9,50 
 

 
 

 
 

Wild bouillon met garnituur van bospaddenstoelen €   5,50 
 

Briochebroodsoep met ras el hanout €   6,50 
 

Soep van de dag  €   5,50 
 
 

Krokant gebakken zwezerik met rode biet en jus van aceto balsamico € 13,50 
 

Gamba’s (gepeld) met mediterrane knoflooksaus € 12,80 
 

 

Kleine eter? probeer eens 2 voorgerechten i.p.v. 
alleen een hoofdgerecht 
in plaats van één voor en één hoofdgerecht 



HOOFDGERECHTEN 

 

In roomboter gebakken Noordzee tong (indien voorradig) € 39,50 
Aan tafel gefileerd  

 

Schelvis op lage temperatuur gekonfijt met brandade en  
beurre blanc van schaaldieren € 19,50 
 

gebakken zeebaars met pompoencreme en peterseliewortel  
en een schuim van kokos en sereh  € 20,50 
 
 

Hollandse Biefstuk met szechuanpepersaus € 18,50 

 

Wilde eendenborst met gestoofd pootje in eigen jus  
daarbij pastinaak en een saus van steranijs € 22,50 
 

Hertenbiefstuk met rode kool en een saus van pure chocola (80%)   € 20,50 
 

Wilde duif met aardpeer, ratte aardappelen en jus van wild € 19,50 
 

Kalfslever met gebraisseerde appel, rode uien en spekjes € 18,50 
 

Saté van varkenshaas met oerfriet € 17,50 
 
 

Tortellini gevuld met crème van aubergine en rode peper, geglaceerd met 
crème fraiche  en Parmezaan  € 17,00 
 

Zwarte rijst met bospaddenstoelen en een crème van Parmezaan  € 17,00 
 
 

Extra te bestellen: 
Stokbrood met kruidenboter, aioli en olijventapenade  € 5,00  
Bakje friet € 3,50 
 

Maandmenu 
Elke maand serveren wij een verrassend 3-gangen menu 
voor € 29,50 per persoon. 



NAGERECHTEN 
 

Chocolademousse met gekarameliseerde witte chocolade  
en gepocheerde Gieser Wildeman € 7,00  
Wijntip: een glaasje Rietvalei  
 

Kaasplankje selectie van kazen met noten- vijgenbrood en pruimenchutney € 10,50 

Wijntip: vraag naar onze “open” port 
 

Taart van pecannoten en frangipane € 7,00 
Wijntip: een glaasje Monbazillac 
 

Proeverij van zoete nagerechten € 9,50 

Wijntip: een glaasje Rietvalei  
 

Gepocheerde mandarijn met crème van citroen en kalamansi-ijs € 7,00 
Wijntip: een glaasje Muscat de Beaumes de Venice  
 

 

3 bolletjes ijs (smaken variëren)  € 7,00 
 

Kinderijsje (tot 12 jaar) € 3,80 
 

 
 
KOFFIE

Irish coffee € 7,00 
French coffee (Grand Marnier) € 7,00 
D.O.M. Café (D.O.M. Benedictine) € 7,00 
Leidsche koffie (kaneellikeur)  € 7,00 
Rudesheimer Kaffee(Asbach Uralt) € 7,00 

 
 
 
 

Koffie, espresso € 2,20 
Espresso macciato € 2,30 
Dubbele espresso  € 3,50 
Cappuccino, Koffie verkeerd € 2,50 
Latte macciato € 2,70 
Thee in diverse smaken € 2,20 
Verse munt thee € 2,80 
 

 
VOOR BIJ DE KOFFIE 
Schaaltje met bonbons, chocola en koekjes e.d.  € 4,50 
Appelgebak € 3,50 
Wisselende taart € 4,00 


