Diner

* Vegetarisch / ** Vegetarisch mogelijk

Voorgerechten

Soepen

Carpaccio
13,50
Met truffelmayonaise, crème van oude kaas, ingelegde
tomaatjes en koekjes van Parmezaanse kaas
Zalm
14,50
Ingelegd in bruine basterdsuiker, zeezout, dille en venkel
geserveerd met sinaasappeldressing en macadamia nootjes
Surf en turf
15,50
Bief en scampi’s, op een bedje van sla
Ree terrine
17,50
Met ganzenlever en vijgen
Wildzwijnham
14,00
Met marmelade van rode ui en een schuim van pistache
Coquilles
16,50
Gebakken, met krokante Parmaham, zeekruid en limoencrème
Warme krokante brie*
12,50
Met ingelegde vijgen en honing crème

Hofsoep
7,50
Een wisselende soep mede afhankelijk van het seizoen
Tomaten-crème soep* met basilicum pesto
7,50
Wildsoep
7,50
Licht gebonden met garnituur van knolselderij en shi-i-take

Maaltijdsalades
Al onze salades serveren we met brood.
Wilt u bij een van onze maaltijdsalades een
portie frites (met mayonaise) erbij? + 3,00

Caesar salade
17,50
Met gegrilde romaine sla, kip, avocado, ei en broodcroutons
Salade geitenkaas uit de oven*
17,50
Met komkommer, cranberries, notenmix, rode ui en honing
Salade carpaccio
17,50
Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Salade gamba
19,50
Met avocado, mais en pesto dressing
Salade wildzwijnham
17,50
Met marmelade van rode ui en een schuim van pistache
Bulgur salade*
17,50
Met feta, komkommer, kikkererwten en groene kruiden
Salade ’t Hof*
17,50
Met Val-Dieu kaas, gebakken champignons, avocado
en frambozendressing

Hoofdgerechten

Alle gerechten worden geserveerd met portie frites
(muv de pasta’s). Supplement frites of gebakken
krieltjes met mayonaise + 3,00
Wildragout Met een stamppotje van rode kool
21,50
Kipsaté met kroepoek en verse atjar
18,00
Vis van de afslag
23,00
Wisselend visgerecht wat de markt biedt
Doradefilet
23,00
Met inktzwarte risotto en saffraansaus
Kalfslever
19,50
Op traditionele wijze met champignons, ui, spek en rode wijnsaus
Roerbak van runderhaaspuntjes
18,50
Met pasta, verse groenten en oosterse saus
Tournedos
29,50
Geserveerd met verse groenten en truffelsaus
Hert
22,50
Sukade en filet met een saus van pure chocolade
Rundvlees burger
18,00
200 gram met cheddar kaas, rode uien compote, spek,
augurk, tomaat en een mayonaise van chipotle
Eendenborst In een saus van bramen
21,50
Pasta gamba Met groenten en oosterse saus
21,50
Mini paksoi* Met gekruide tofu, Hoisin-saus en rijst 21,50

Nagerechten
Chocolade
Dessert met brownie, mousse, ganache en chocolade ijs
Dame blanche
Met chocolade saus van echte Callebaut chocolade
Crème Catalana Met kaneel en citroen
Kaasplank van binnenlandse en buitenlandse kazen

9,00
8,00
8,00
12,50

