
Wijnarrangement 3 gangen € 14,25

Wijnarrangement 4 gangen € 18,50

 € 25,50 / € 29,50

Pompoensoep met spekjes en knoflook  (4e gang)

of

Bospaddenstoelensoep met oesterzwammen en kastanje champignons (4e gang)

***

Steak Auberge met BBQ saus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur

of

Vispalletje met beurre blanc, seizoensgroenten en aardappelgarnituur

***

Citrusdessert met citroen, sinaasappel en grapefruit

***

Carpaccio met truffelcrėme, pijnboompitten en parmezaanse kaas

of

Gamba's met Turks brood, antiboise (tomaat en knoflook)

Dame Blanche met vanille-ijs en chocoladesaus

of

KEUZE MENU

3 of 4 gangen



Gerookte eendenborst met grapefruit en balsamico

of

Wildpaté met veenbessensaus en sinaasappelgelei

Wijnarrangement 3 gangen € 14,25

Wijnarrangement 4 gangen € 18,50

WILDMENU

Dessert van bosvruchten met witte chocolade en peer

***

Wildzwijn met portobello truffelsaus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur

of

€ 32,50

Hertenfilet met portsaus, spruitjes, stoofpeertje en aardappelgarnituur

***



€ 15,-

Kogelbiefstuk met rode wijn- of champignonsaus met friet

Laat U verrassen met dagelijks wisselende gerechten.

VERRASSINGSMENU

4 gangen  € 32,50

3 gangen  € 28,50

€ 49,50 p.p.

MAKKELIJK OP ZONDAG

Een heerlijke 6-gangen proeverij (per 2 personen te bestellen)

PROEVERIJ AUBERGE



DINER

Voorgerechten

Carpaccio met truffelcrėme, pijnboompitten en parmezaanse kaas 9,50€                  

Paling met bloemkoolmousse en inktvismayo * 10,50€                

Steak tartaar met soya, sesam en een kwarteleit 10,50€                

Gamba's met Turks brood, antiboise (tomaat en knoflook) 9,50€                  

Soepen

Pompoensoep met spekjes en knoflook 6,50€                  

Bospaddenstoelensoep met oesterzwammen en kastanje champignons 6,50€                  

Bisque met rivierkreeft 7,50€                  

Hoofdgerechten

Vlees

Tournedos met Hollandaise saus, gamba's, seizoensgroenten en aardappelgarnituur 25,50€                

Steak Auberge met BBQ saus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur 21,50€                

Stoofpotje met rode wijn, zilveruitjes, spruitjes en verse friet 17,50€                

Black Angus steak met portobello truffelsaus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur 22,50€                

Vis

Vispalletje met beurre blanc, seizoensgroenten en aardappelgarnituur 18,50€                

Kabeljauw met Hollandse garnalensaus, seizoensgroenten en aardappelgarnituur 19,50€                

Zeewolf met prosecco beurre blance, seizoensgroenten en risotto 19,50€                

Zeetong met citroen en verse friet dagprijs

Vegetarisch

Spinazie tagliatelle met oesterzwammen, kastanjechampignons en truffel 16,50€                

* wij zijn er ons van bewust dat de paling wordt beschermd volgens de Flora- 

   en faunawet. Daarom hebben wij ervoor gekozen onze paling in te kopen 

   bij Palingkwekerij Lepelaal in Helmond waar zij mileuvriendelijk worden gekweekt.



Dame Blanche met vanille-ijs en chocoladesaus 7,00€                  

Citrusdessert met citroen, sinaasappel en grapefruit 7,50€                  

Dessert Vincent heerlijke proeverij op basis van zoethout, drop en anijs 7,50€                  

Kaasplankje met diverse soorten kaas, notenbrood en appelstroop 9,50€                  

DESSERTS


