
 

WAT VOORAF GAAT...  

 
  

Als eerste  5,50   
Waldkornbol met aioli en kruidenboter     

Zo rood als een kreeft  5,50   
Tomatensoep met een vleugje room 

Schorrie morrie  6,00   
Romige schorsenerensoep met kervel, spekjes en knoflooktoast 

Wisselvallig…  
Soep van de dag... zie onze muur-rol 

Hertloper  12,00 
Hertencarpaccio met oude kaas, notenpesto, pompoenpitten, en pastinaakchips 

Maak je borst maar nat  9,50  
Gerookte eendenborst met een salade van schorseneren, courgette, cranberry’s en 

hazelnootcrumble 

Tatadataaa  9,50 
Beef tataki met rucola, wakame, geroosterde pinda’s en kewpiesaus 

Om door een ringetje te halen  13,00  
Vispalet van gemarineerde garnalen, zoetzure inktvisringen, gerookte forel en zalmtartaar met 

olijvencrunch en een gel van citroen met kruidnagel 

Een lekkere mossel  8,75  
Gegratineerde greenshell mosselen met tomaat, ui, pesto, oude kaas en knoflooktoast 

Trom getruffel  8,50 
Bruschetta met paddenstoelen-truffeltapenade, uienscheuten, waterkers en zoetzure 

bundelzwam 

We smelten de kazen  8,25 
Burrata met gemarineerde gele, paarse en oranje wortels en warme amandelsaus 
  
 

 

 

 



 

EN WAT DAARNA KOMT...   

Alle onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, groenten, salade en mayonaise   

 
 

Snack a rack  24,75 
Wild zwijnsrack met zuurkool, gemarineerde krenten, gepofte aardappel en een jus van 

Jägermeister 

Beren op de weg  25,50  
Hertenbiefstuk met gebakken bospaddenstoelen, balsamicostroop en jus van preiselbeeren 

Op de pof  24,50  
Kalfsentrecote met boter van zontomaat en zeezout, doperwtencrème en gepofte tomaat met 

oregano en oude kaas 

Wildebras  19,00 

Wildragout met gepofte pompoen, pompoenpitten en pompoenolie in een pasteibakje 

Een boekje open doen  18,75  
Ossobuco van oerham met zachte bulgur 

Pork-no-ribs  19,50 
Spareribs zonder bot van de Big green egg met zoete aardappelchips 

Kiep m d’r ien  18,25 

Maïskip supreme gevuld met paddenstoelentapenade en brie met gegrilde paprika en truffeljus 

Van de tongriem gesneden 18,75  

Tongscharfilet van de BGE met kreeftensaus, risotto, parmezaan, zeekraal en preischeuten 

Koesie koesie  19,50 

Snoekbaarsfilet met parelcouscous, gele bieten, bull’s blood sla en roomsaus van rode biet 

Dit is mesjokke  16,75 

Artisjoktaartje met geitenkaas, olijven, oude kaas, zontomaatjes en thijmolie 

Pasta di papa  17,50 

Papardelle pasta met courgette, spinazie, gegrilde aubergine, gefrituurde feta en kruidige 

roomsaus 

Voor de V.I.P.’s  12,50  Zie het 3-gangen kindermenu achterin   

 



 

ALS HET NOG PAST...  
  

 

Dat is andere koek  6,75  
Japanse cheesecake met karamel, limoencrème en hazelnoot  

Met de gebakken peren blijven zitten  7,75  

Tarte tatin van stoofperen met vanille-ijs en pijnboompitten 

Stroop om de mond smeren  6,75 

Stroopwafel-steranijsparfait met merengue en chocoladesaus 

Wat een kwats  7,00   

Fruitsalade van kumquat, appel en peer gemarineerd met rozemarijn met daarbij 

mascarpone en saffraanstroop 

Van twee walletjes eten  7,75  

Walnotentaart met walnotencrème en gekonfijte ananas  

Drie in één  6,75     

Koffie of thee met gebak uit de vitrine en een kleintje likeur naar keuze   

Dikke bende  5,50 
Roomijs met cranberrymuffin en slagroom  

Zeg tjiiesss ;)  11,00 

Kaasplankje met een klein glaasje Pedro Ximénez, chutney en een stukje 

notenbrood 

  

 

 

 

 



 

VOOR DE KLEINTJES  3-gangen keuzemenu  12,50 tot 12 jaar  
 

VOOR... 

 

Lekker vers                           

Tomatensoep… wel een kleintje  

krokantje        

Salade met grote garnalen in en krokant jasje          

Favoriet van ons                     

Twee bitterballen met mayo 
 

  

HOOFD… 
 

Je vingers bij aflikken  
Vleesvingers met tommies, friet en mayo  

Toren van pizza                   

Bruschetta-pizza met kaas, tomaat en ham  

Kippie lekker 
Gepaneerde kipschnitzel met tommies en een paar lekkere dikke… frieten 

 

  

NA… 
 

Dikke bende  
Roomijs met boterkoek en slagroom  

Kaboem 
Raketje  


