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Dinerkaart
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BROOD VAN STREEKBAKKER JORRIT
huisgerookte boter | kruidenolie | fleur de sel

OLIJVEN

SWEET SPICY NOOTJES

RUNDVLEES BITTERBALLEN (6 STUKS)
Hemelse mosterdmayonaise

BITTERBALLEN VAN OESTERZWAMMEN (6 STUKS)
Versfabriek | tomatensalsa

SALSA VAN COURGETTE – VEGAN
krokant naanbrood | kruidensalade

COEUR DE BOEUF TOMAAT
hollandse buffelmozzarella | basilicum | 
zeewier popcorn

GEROOKTE ZALM VAN LANDGOED DOORNIK
mierikswortel panna cotta | bosui

Onze maaltijdsalade is een samenstelling van 
diverse slasoorten met kruiden en groenten van 
lokale tuinders aangemaakt met een dressing met 
frambozenazijn.

SALADE UIT DE TUINEN - VEGAN
met lekker veel groenten | noten

GEPEKELDE FOREL
crème van gerookte courgette

RUNDERCARPACCIO
gepofte basmatirijst | aardappel-citroencrème | 
oude schapenkaas

CAESAR SALADE
gerookte kip | spek | oude kaas | gekookt ei | 
ansjovismayonaise | croutons

HOLLANDSE BUFFELMOZZARELLA
basilicum | tomaat | zeewier popcor

VERSE FRIET
rozemarijnzout | mayonaise

SALADE - VEGAN
met groenten van lokale tuinders | noten

FRIANDISES 8 STUKS

RIJSTEPAP
karnemelksoep | basilicum meringue

CHOCOLATE CHIP COOKIE
hazelnootcrème | crème-fraîche ijs

“NO”CHEESECAKE – VEGAN
opgeblazen boerenjongens | stoofpeertjes

HOLLANDSE KAZEN
chutney van de Hagert

AARDAPPEL-PASTINAAKSOEP - VEGAN
ui | pastinaak chips

TOMAAT-POMPOENSOEP – VEGAN
geroosterde pompoen | pompoenpit olie

     Geserveerd met een sneetje brood.

DRIE GANGEN 
voor | hoofd | na

VIER GANGEN
voor | tussen | hoofd | na

VIJF GANGEN
voor | soep | tussen | hoofd | na
     

De gerechten in het seizoensmenu wisselen 
regelmatig, vraag de bediening naar de actuele 
gerechten.

GEPOFTE PASTINAAK - VEGAN
paarse wortel | gele biet | chips van boerenkool | 
crème van vegan ricotta | hazelnoot

GNOCCHI VAN AARDAPPEL
pesto van spruiten | gepofte paprika

HEILBOT
venkelcurry | romanesco | bergamot | oesterblad

VANGST VAN DE DAG
gegaard in zwarte knoflookboter | pompoenpuree | 
pompoenpitolie | zilveruitjes

GELAKT BUIKSPEK
rinse appelstroop | knolselderijgratin | 
geroosterde bospeen | appelstroopjus

HERTENBIEFSTUK
gepekelde pompoen | bieten-tijmjus

Borrelgerechten

Voorgerechten

soep

maaltijdsalade

bijgerechten

nagerechten

seizoensmenu

Hoofdgerechten

CHURROS
geitenkaas | honing van Bijmegen | grof zeezout

BORRELPLANK 
vleeswaren | olijven | nootjes | boerenkaas | 
pickels | toast | mosterd van de Hemel

BORRELPLANK VEGETARISCH
diverse soorten kaas | olijven | pickels |
toast | mosterd van de Hemel | nootjes

GEPEKELDE FOREL
postelein | crème van gerookte courgette

RUNDERCARPACCIO
gepofte basmatirijst | aardappel-citroencrème | 
oude schapenkaas

RILETTE VAN WILDZWIJN
zuurdesemtoast | ingelegde schorseneren
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