Dinerkaart

BORREL

HOOFDGERECHTEN

TOMATENBREEKBROOD VAN
BROOD OP DE PLANK

7,00

STOOFPOT VAN KALFSSUKADE

24,50

Geglaceerde mini wortel | aardappelgratin

HERTENBIEFSTUK

Gepofte knoflook | kruidenboter | kruidenolie |
fleur de sel

GEITENKAAS CHURROS

7,00

Honing van Bijmegen | fleur de sel

KALFSVLEES BITTERBALLEN
VAN ECOFIELDS (6ST.)

7,00

Hemelse biermosterd

OESTERZWAM BITTERBALLEN
VAN DE VERSFABRIEK (6ST.)

8,00

21,50

Hertenpeper | in hooi gegaarde aardpeer |
witlof | spruitenstamp

RODE MULFILET

21,50

Verse laurier van Warmoes | zoetzure
koolraap | knolselderij crème | gerookte zoete
aardappel | beurre blanc

FORELFILET VAN ‘T SMALLERT

22,00

Kruidenkorst | schorseneer stamp | pruimen-rode
kool compote | krokant van rode biet

Hemelse biermosterd

WARM BITTERGARNITUUR

15,00

Twee soorten bitterballen | gefrituurde garnalen |
Hemelse biermosterd | citroenmayonaise

BORRELPLANK

18,00

Zoetzure wortel | venkelpuree | hazelnootcrumble |
paarse boerenkool

15,00

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

VEGETARISCHE BORRELPLANK

GEROOKTE BIET

KONINGSBOLEET

19,50

Gegrild | gekonfijte oesterzwam | polenta |
paddestoelensaus

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

Biercrème | gedroogde kappertjes |
knoflookchips | gekonfijte eidooier

VERSE FRIET

4,00

Rozemarijn zout | huisgemaakte mayonaise

HOLLANDSE BURRATA

13,25

Gefermenteerde pompoen | pompoenpitolie |
waterkers | salie | pompoenpit

KIMCHI VAN PAKSOI EN PADDENSTOELEN
Gerookte oesterzwammen | dressing van
sesam | gegrilde portobello | bieslookcrème

GEROOKTE ZALM VAN LANDGOED DOORNIK
Stracciatella | dille | gebrande snoepkommer

BEEKRIDDER

Gelakt met appel | gerookte crème fraiche |
appel-bleekselderij salsa

EENDENRILETTE

Kastanjecrème | gelei van duindoornbes |
paarse wortel

10,50

ZOETE AARDAPPELFRIET

5,50

Huisgemaakte mayonaise | rozemarijn zout

SALADE UIT DE TUINEN

4,00

Groenten van lokale tuinders | noten

NAGERECHTEN
13,50
10,50
11,00

CRÈME BRÛLÉE

9,50

Koffie | karamel-chocoladeijs

CREMEUX VAN PEER

8,75

Gekarameliseerde appel | meringue van appel |
karamelsaus | gerookt amandelijs | perenchips

VANILLECAKE

7,50

Appelmunt siroop | vegan appelcurd | appel munt
gelei | meringue crumble | appel-munt sorbet

KLEINE ZOETIGHEDEN VAN
BAKKERIJ KOEKKOEK
HOLLANDSE KAZEN

8,50
15,50

Drie soorten | chutney van de Hagert |
geroosterd vijgenbrood

demeesterproefnijmegen.nl
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