onze specialiteit
Verrassingsmenu ‘le baroque’
Laat u verrassen door onze keukenbrigade.
Zij stellen voor u een heerlijk dagvers menu samen waarbij zij rekening houden
met uw dieet. Ook voor vegetarische gasten is een menu mogelijk.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een voedselallergie? Vraag dan gerust naar de allergenen kaart.

Menu 3 gangen

€ 37,50

Menu 3 gangen

voor | hoofd | dessert
of
voor | tussen | hoofd

Menu 4 gangen

voor | tussen | hoofd | dessert

€ 45,00

Menu 5 gangen

voor | soep | tussen | hoofd | dessert

€ 50,00

€ 39,50

Wij serveren verse frieten en mayonaise bij het menu.

wijnarrangement
3 gangen
4 gangen
5 gangen

€ 21,00
€ 28,00
€ 35,00

Vertrouw op onze kennis en geniet van verrassende smaken
en mooie bijpassende wijnen.

à la carte

17.00 - 21.30
-V- =vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van runderhaas met truffelcrème, rucola en Parmezaanse kaas

€15,25

Carpaccio van zalm met gerookte olijfolie, aardappel espuma en
bieslookdressing

€16,00

Wild pate met een chutney van pruimen en dadels, balsamiek gel en pompoen

€13,50

Blini’s met roomkaas, rode biet tapenade en frisse appel

€12,00

Carpaccio van hert met paddenstoelen duxelle, crème van kastanje en sherry
dressing
€17,00
D e voorgerechten w orden geserveerd met brood en kruidenboter

Soepen
Gegratineerde Franse uiensoep me pittige kaas

€ 8,00

Erwtensoep met katenspek en roggebrood

€ 8,00

Bretonse vissoep met rouille en gruyere

€ 8,00

Klassieke tomatensoep met bosui

-v-

€ 8,00

Pasta’s
Spaghetti Bolognese, tomaten-gehaktsaus en Parmezaanse kaas
Ravioli met bospaddenstoelen, truffeljus, en Parmezaanse kaas

€16,50
-v- €19,50

Penne met gorgonzola saus en gerookte zalm

€19,50

Ragout van haas met salie, paddenstoelen en pappardelle

€17,50

à la carte

17.00 - 21.30
-v- = vegetarish

Hoofdgerechten
Biefstuk van de grill met rode wijn- of pepersaus

€23,00

Saté van varkenshaas op Indonesische wijze met frisse atjar, en gele rijst

€19,00

Konijnenbout op Limburgse wijze, met een saus van peperkoek en pruimen

€20,00

Gebraden zwijn medaillons met saus van zwarte bessen
en krokante peperkoek

€22,00

Hert biefstuk met een saus van rode port en pure chocolade,
gepofte kastanje

€24,95

Wellington met champignon, walnoten, blauwe kaas en spinazie
(20 min bereiding)

-v-

€19,50

Gegrilde zalmfilet met romige aardappel en saus van witte wijn en bieslook

€23,50

Pikante zeewolf filet op Aziatische wijze met witte rijst
en een saus van gember

€21,50

Alle hoofdgerechten w orden geserveerd met friet en mayonaise.

Voor onze kleine gasten (tot 10 jaar)
tomatensoepje

€ 4,50

Frietjes met appelmoes, mayonaise en een snack naar keuze:
frikandel, kroket of kaassoufflé

€ 8,00

Kleine spaghetti Bolognese

€ 9,00

Biefstukje met verse groenten en frietjes

€12,50

desserts
Kinderijs; vanille-ijs met slagroom

€

5,50

Warm appelgebak met saus van citroen en kaneel, kaneel roomijs (15 min)

€

9,00

Huisgemaakte cheese cake met zwarte bessen en witte chocolade

€

9,00

Chocolademousse taart met pure chocolade ganache,
hazelnoten en port gel

€ 9,00

Dame blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 9,00

Dessert surprise

€ 9,00

Selectie van onze kazen met Limburgse stroop en notenbrood

€14,50

Koffie
Koffie compleet, met slagroom , brownie en een lekkere bonbon

Thee
Verse muntthee met honing of de thee van Blance Dael
Irisch koffie, Ierse wiskey, gezoete room of ongezoete geklopte eoom
Italian koffie, Amaretto, slagroom
French koffie, Grand Marnier, slagroom

