
DINER

Voorgerechten

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

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

Gemarineerde zalm met rode biet, zoetzuur van komkommer en 

limoenmayonaise*Lijn16 9,50€                  

Plankje met knoflookgamba's, Heyde Hoeve rauwe ham, pesto en een broccolisoepje 

met zalmsnippers 9,50€                  

Soepen *onze soepen kunnen ook vegetarisch geserveerd worden

Broccolisoep met gerookte zalmsnippers*Lijn16 5,50€                  

Tomatensoep met parmezaanse kaas en crème fraiche 5,50€                  

Paddenstoelensoep met uitgebakken spekjes 5,50€                  

Hoofdgerechten

Vlees

Tournedos met een jus van verse truffel, truffelrisotto en seizoensgroente 25,50€                

Black Angus steak met knoflook Jack Daniels saus, seizoensgroente en friet 22,50€                

Kalfs ribeye met mosterdjus, pastinaak en seizoensgroente*Lijn16 19,50€                

Steak Auberge met BBQ-saus, aardappelgarnituur en seizoensgroente 21,50€                

Vis

Vispaletje, 3 soorten vis met beurre blanc, seizoensgroente en aardappelgarnituur 18,50€                

Heilbot omwikkeld met Heyde Hoeve rauwe ham, dragon saus, pastinaak en 

seizoensgroente*Lijn16 20,50€                

Dorade met prosecco Beure Blanc met parmezaanrisotto en seizoensgroente 20,50€                

Kabeljauw met garnalensaus, pastinaak en seizoensgroente*Lijn16 19,50€                

Vegetarisch

Spinazie tagliatelle met champions, lente-ui en parmezaan*vega 16,50€                

Risotto met parmezaan, truffel, rucola en cherrytomaatjes*vega 16,50€                



Laat U verrassen met dagelijks wisselende gerechten.

VERRASSINGSMENU

4 gangen  € 32,50

3 gangen  € 28,50



Wijnarrangement 3 gangen € 14,25

Wijnarrangement 4 gangen € 18,50

 € 25,50 / € 29,50

Broccolisoep met gerookte zalmsnippers  (4e gang)*Lijn16

of

Tomatensoep met parmezaanse kaas en crème fraiche (4e gang)

***

Black Angus steak met knoflook Jack Daniels saus, seizoensgroente en friet

of

Vispaletje, 3 soorten vis met beurre blanc, seizoensgroente en aardappelgarnituur

***

Citrusdessert met citroen, sinaasappel en grapefruit

***

Dame Blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en witte chocolademousse

of

KEUZE MENU

3 of 4 gangen

Carpaccio met truffelcrėme, pijnboompitten en parmezaanse kaas

of

Gemarineerde zalm met rode biet, zoetzuur van komkommer en limoenmayonaise



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

Citrusdessert met citroen, sinaasappel en grapefruit 7,50€                  

Coconutdessert met kokos, banaan en chocolade 7,50€                  

Kaasplankje met verschillende kazen, druiven, vijgenbrood en appelstroop 9,50€                  

DESSERTS


