
Broodplankje   € 6,95
versgebakken brood geserveerd 
met huisgemaakte kruidenboter

Broodplankje de luxe  € 8,95
versgebakken brood geserveerd met huis-
gemaakte kruidenboter, aioli, pesto en 
tomatentapenade

À LA CARTE
BROOD

VOORGERECHTEN

SOEPEN

MAALTIJDSALADES

Salades zijn ook verkrijgbaar als voorgerecht à € 9,95

Carpaccio    € 13,95
bol met rucola, truffelmayonaise, 
en krokante aardappel

Taco wild zwijn  € 12,95
met spruitblaadjes, mayonaise
van grove mosterd, witte kool 
en cranberry
   
Thaise koekjes    € 12,95
van zoete aardappel, quinoa en 
zoetzure groentelintensalade
 

Uiensoep     € 8,95
gegratineerd met een 
gruyère crouton

Carpaccio     € 16,95
met truffelmayonaise, vers 
geschaafde Parmezaanse kaas,  
rucola en pijnboompitjes

 
Boerenkool   € 16,95
met geroosterde biet, mandarijn
en hazelnootcrunch

Geitenkaas   € 16,95
uit de oven met honing, compote
van peren, pecannoten stroop van oude
Italiaanse rode wijnazijn

Tonijn    € 16,95 
kort geroosterd met paksoi, taugé, 
edamame, ingelegde rettich en ponzu 
dressing

 

Tataki van tonijn  € 13,95
met sesam kletskop, ingelegde enoki
en vinaigrette van ponzu

Gemarineerde zalm  € 14,95
in rode biet, geserveerd met 
mierikswortel, Turkse yoghurt, 
spinazie en zoetwater kreeftjes

Coquilles    € 14,95
gebakken met krokante coppa 
di Parma en knolselderie 

Bockensoep   € 8,95
winterse bonensoep met bockbier
en krokante spekjes



Heilbot    € 23,95
geserveerd met venkelmousseline, 
pompoen, beukenzwammetjes 
en dragonolie

Snoekbaars   € 24,95
geserveerd met chorizo, 
groene kool, chips en crème 
van pastinaak

Portobello burger  € 19,95
geserveerd met frisse rode
kool marmelade
en bierbostelbrood

À LA CARTE 
HOOFDGERECHTEN

Deze gerechten worden gegrild en geserveerd met een ’Heerlicke’ salade en verse frieten

Fazant    € 24,95
geserveerd met aardappel-
mousseline, zuurkool en 
hazelnootboter

Veluws Hertenbiefstuk € 28,95
geserveerd met rode kool, 
spruiten, hasselbackaardappelen
en bospaddenstoelen

Veluws Wild zwijn   € 26,95
koteletten van de grill, procureur  
zacht gestoofd en gegratineerd 
met soubisve

GRILLGERECHTEN

DESSERTS

Black Angus burger  € 18,95
met gebakken ei, cheddar kaas 
en chutney van rode ui

Runder bavette steak  € 24,95
(175 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus 
 

Tarte Tatin   € 10,95
van stoofperen met maple
walnoten en ijs

Sorbetijs     € 9,95
3 bollen met vers seizoensfruit 

Kaasplateau   € 12,95
geserveerd met kletzenbrood

Panna cotta   € 9,95
witte chocolade met kardemom,
mango compote 
en yoghurtijs

Eclair xxl     € 9,95
met yuzu cremeux, vanille roomijs,
chutney van sinaasappel en
gekarameliseerde pecannoten

Kipsaté van de grill  € 18,95
geserveerd met atjar 
en kroepoek

Tournedos    € 33,95
(200 gram)
keuze uit peperjus of bearnaisesaus
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