
GAAT U MEE OP CULINAIRE ONTDEKKINGSREIS? 

Onze Chef en zijn team nemen u graag mee op een culinaire ontdekkingsreis naar het mooi-

ste wat de streek te bieden heeft aan biologische producten, in al hun puurheid verwerkt tot 

hedendaagse, stoere en eerlijke gerechten. 

Een greep uit onze lokale leveranciers: Ecofields, Slagerij De Groene Weg,  Zuivelboerderij 

IJsseloord, Arjan Wissing kaasspecialist van ’t Zuivelhoekje, Oregional, Wijnhandel Arnoud 

 Appeldoorn, Heeren van Heusden Wijnkoopers en Water159. 



MENU’S EN WIJNARRANGEMENTEN

À LA CARTE KEUZEMENU     

Kiest u liever van de kaar t? Dat is  
uiteraard ook mogelijk. Voor sommige 
 gerechten berekenen wij een toeslag. 

VERRASSINGSMENU VAN DE CHEF

4-gangen 45

5-gangen 52

6-gangen 59

Onze Chef verrast u graag! Deze menu’s 

worden per dag samen gesteld met 

 ingrediënten uit het  seizoen en  specialiteiten 

van onze keuken. Indien gewenst kunt u uw 

menu uitbreiden met 'kaas'.

2-gangen  29
3-gangen   39
4-gangen  45

WIJNARRANGEMENTEN   

Wij serveren graag passende wijnen 
bij elke gang van uw menu. Indien 
gewenst kunnen wij ook een BOB-
arrangement serveren. 

Wijnarrangement 
per glas  6,75
BOB arrangement  
per glas  3,75 



À LA CARTE 

VOORGERECHTEN 

TUSSENGERECHTEN 

Burrata (V)

Kreeftenbisque

Kwartel

Tomaat / Parmezaanschuim / 
basilicumolie 

Toast / rouille 

Rouleau / lever / Hollandaise saus 

Runderstaartstuk

Zalm 

Gerookt / aardappelsalade / ui / truffelolie

Gemarineerd in Rhederoord gin /  
ingelegde biet / verveine crème

Kalfshaas Rucola / oude kaas / cherrytomaat / 
sojadressing

+4

+2

+3

Lamsham Asperges / beukenzwam / hangop / 
groentevinaigrette

Hollandse garnaaltjes Groene appel / komkommer / 
cocktailschuim   

+3

+3



À LA CARTE 

HOOFDGERECHTEN 

Flammkuchen (V)

Zeebaars 

Paddenstoelen / asperges / broccoli / 
vadouvanschuim

Geroosterde groenten / gezouten 
 citroen / Antiboise

Ambachtelijke friet Met huisgemaakte mayonaise

Extra te bestellen bij de hoofdgerechten

+4

Eendenbout 

Dagverse vis

Kalfszwezerik en sukade 

Tournedos

Hollands lam 

Gekonfijt / peulvruchten / saus van citrus

Wisselend aanbod  

Aubergine / dragonjus 

Aspergebroccoli / Madeirasaus
Met gebakken eendenlever +7

Stoof / biefstuk / ratatouille / geurige 
stoofjus 

+5

+5

+6

+6


