Dinerkaart

BORREL

HOOFDGERECHTEN

TOMATENBREEKBROOD VAN
BROOD OP DE PLANK

7,00

GEGRILDE PROCUREUR
7,00

Honing van Bijmegen | fleur de sel

KALFSVLEES BITTERBALLEN
VAN ECOFIELDS (6ST.)

25,50

Crème van bloemkool | spitskool |
rozemarijnjus | zoete aardappelchips

Gepofte knoflook | kruidenboter | kruidenolie |
fleur de sel

GEITENKAAS CHURROS

KALFSSUKADE VAN ECOFIELDS

7,00

22,50

Op lage temperatuur gegaard | witte asperges |
krielaardappel | bearnaisesaus

ZEEWOLF

20,50

Gegrilde venkel | gestoofde courgette |
saus van rode biet | polenta friet

Hemelse biermosterd

OESTERZWAM BITTERBALLEN
VAN DE VERSFABRIEK (6ST.)

8,00

SARDINES

21,50

Witte asperges | krielaardappel | peterselie |
knoflook | citroen

Hemelse biermosterd

WARM BITTERGARNITUUR

15,00

Twee soorten bitterballen | gefrituurde garnalen |
Hemelse biermosterd | citroenmayonaise

BORRELPLANK

17,00

Knoflook | vermout | gegrilde venkel |
kingboleet van de versfabriek | vegan demi glace

15,00

Nootjes | wisselend vleeswaar | gerookt cervelaat
worstje | boerenkaas | chips | brood | kruidenboter

VEGETARISCHE BORRELPLANK

GEPOFTE OERWORTEL
PILAV

18,50

Witte en groene asperges | rijst | spaghetti |
cashewnoten

VEGAN VEGGIEBOWL
15,00

12,00

Zes verschillende groenten | huisgemaakte dip

Nootjes | vegan mosterdkaas | boerenkaas |
groentenchips | brood | kruidenboter | 2 soorten
dips

VOORGERECHTEN

BIJGERECHTEN

STEAK TARTAAR

9,50

Tomatenbroodkrokant | truffelmayonaise |
ingelegde komkommer | gepocheerd kwartelei

HOLLANDSE BURRATA

Gemarineerd met tomaat en basilicum | aubergine
ratatouille | aubergineschil krokant |
daslook olie

HUMMUS VAN ZOETE AARDAPPEL
Gekonfijte meiraap | ahornsiroop |
truffelaardappelchips

GEROOKTE HARING

GRAVEDLAX VAN BEEKRIDDER

Mierikswortel mousse | maanzaad | granny smith

COPPA VAN HET NEDERLANDS LANDVARKEN
Crème van rode biet en ricotta | radijs | rode
bieten spaghetti | rozemarijnolie

4,00

Rozemarijn zout | huisgemaakte mayonaise

12,50

ZOETE AARDAPPELFRIET

5,50

Huisgemaakte mayonaise | rozemarijn zout

SALADE UIT DE TUINEN

4,00

Groenten van lokale tuinders | noten

7,50
9,50

Radijs | gerookte beukenzwam | pastinaak |
aardappelpuree

VERSE FRIET

NAGERECHTEN
CRÈME BRÛLÉE VAN CHOCOLADE

8,00

Buffel-karnemelkijs | pecan crumble

9,50
11,50

PARFAIT VAN KANEEL

7,50

Appelcompote | witte chocolade crumble |
chocolade schots

NO-CHEESECAKE

8,50

Vegan chocolademousse | hazelnoot crumble |

KLEINE ZOETIGHEDEN VAN
BAKKERIJ KOEKKOEK
HOLLANDSE KAZEN

8,50
15,50

Drie soorten | chutney van de Hagert |
geroosterd vijgenbrood
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