Herfst Menu
Het diner bestaat uit
een 3 gangen menu €32,50
een 4 gangen menu €38,50
of een 5 gangen menu €45,00
Dit menu mag u zelf samenstellen van de seizoenskaart.

Voorgerechten:

Hoofdgerechten:

Zalmtompouce met avocado en wakamé.

Zeeuws visstoofpotje van lijn gevangen dagvangst.

Rucola salade met gerookte eendenborst en een
rode ui-sinaasappel compôte.

Hertenbiefstuk met bospaddenstoelen en
spruitjes stamppot.

Lucht gedroogde en gerookte ham met druiven, peer en
een blauw geaderde kaas.

Gestoofde runder short rib met rodewijnsaus.

Tataar van rode biet met gerookte IJselmeer paling
en zure room.

Op de huid gebakken snoekbaarsfilet met een
saus van Dijon mosterd.
Na gerechten:

Warme tussengerechten:
Risotto met groene asperges, peultjes en zeebaars.
Met paddenstoelen en truffel gevulde ravioli met een
pancetta-roomsaus en gekarameliseerde uitjes.
Bouillabaisse a la Marseillaise.
Een huisgemaakt kroketje van risotto, wildzwijn met
crème fraîche en piccalilly crème van
Peruaanse chilipeper

Chocolade flensjes taart met peren sorbet ijs.
Taartje van kruidkoek ijs met stukjes bastogne koek.
Gestoofde peertjes uit eigen tuin met blue stilton
en geroosterd rozijnen brood.
Kaiserschmarrn met vanille ijs.

Als u voor één van onze menu’s kiest, mag u naar hartenlust
van de gehele kaart combineren,
Het kan natuurlijk ook dat u geen behoefte aan een
menu heeft, dan kosten onze gerechten:
11,50 voor een voorgerecht.
11,50 voor een warm tussengerecht.
19,50 voor een hoofdgerecht.
7,50 voor een nagerecht.

Gezien wij weten dat niet iedereen evenveel eet,
hebben wij speciale porties voor kinderen
en mensen met een kleinere maag.
Dit is de kleine prijs achter ieder gerecht

Hoofdgerechten:

Vegetarische gerechten:

De lekkerste Spare ribs van Dordrecht in de smaken:

Oriëntaal

Barbecue

Mild

Pittig
18,50 /11,00

Voorgerechten:

Varkenshaas spies met saté saus, kroepoek
en seroendeng.
17,25 / 9,95
In roomboter gebakken Noordzee
sliptongetjes met remolade saus.

Carpaccio van bietjes met rucola, brie en noten.
10,25 / 7,75
Gegratineerde geitenkaas op een bonte salade
met pijnboompitjes.
10,25 / 7,75

3 st 18,75

Hoofdgerechten:

2 st 15,00

1 st 11,25

Surf & Turf van Black Angus bief met grote gamba’s.
21,75 / 12,50
Black Angus kogelbiefstuk op Portugese wijze
met rodewijnsaus, gedroogde ham en een
gebakken eitje.
19,50 /11,75

Pasta met een romige saus van bospaddestoelen
en boeren oude brokkelkaas.
17,25

Spinazie ricotta cannelloni in een
tomaten basilicum saus.

Weet u nog niet wat u wilt eten ?
Wilt u genieten ?
Wilt u verrast worden ?
Wilt u een keer gewoon wat anders ?
Kies dan voor ons surprisemenu.
Een overheerlijk 3-gangen menu.
Uiteraard wordt er rekening gehouden
met de producten die u absoluut niet eet.
29,50

17,25 /10,75

