
VLOERBROOD (bruin/wit) - te bestellen tot 17:00
Carpaccio met basilicummayonaise, rucola, pijnboompitten 
       en Parmezaanse kaas            9,75
Geitenkaas uit de oven met honing en noten    9,75
Caprese basilicum, tomaat & mozzarella                         9,75
Tonijnsalade huisgemaakt, met ingelegde rode ui, gekookt ei en 
                          kapperappel                                                        9,75
Gerookte ribeye met sjalottencompote en truffelmayonaise  9,75
Gerookte makreelsalade met kropsla, rode biet en appel  9,75
Kroketten met Franse mosterd, twee stuks - ook vegetarisch   9,50
Uitsmijter met ham en/of kaas            9,50
Uitsmijter De Boerderij met spek, tomaat en kaas meegebakken          9,75
Runderhamburger met cheddar, uitgebakken spek, kropsla, mayonaise en friet    14,50

SOEP 
Kreeftenbisque rijkelijk gevuld      12,50
Aspergesoep     8,75
Tom Kha Kai met gevogelte, kokos en koriander   8,75

SALADES
Vis met diverse soorten vis en schaaldieren  15,75
Gebakken vis met diverse soorten vis  21,50
Ossenhaas met gebakken uitjes, oestersaus en sesam   19,50
Brabantse geitenkaas met noten en honing     15,00

LUNCHMENU 
Een op maat verzorgde lunch waarbij dagelijks een afwisselend menu 
met lichte gerechten wordt samengesteld. 
2 gangen lunchmenu    29,50
3 gangen lunchmenu    37,50

MENUKAART



VOOR
Licht gepekelde en gebrande makreel    15,75
met een salade van aardappel, paling en dragon 
Carpaccio klassiek      15,50
met truffelmayonaise, pijnboompitten, mesclun en Parmezaanse kaas
Gemarineerde tomaatjes met burrata          14,50
met basilicumolie, gedroogde zwarte olijf en mosterdkaviaar
Rouleau van kalf en schaal- en schelpdieren   16,50
met gemarineerde kreeft en limoenmayonaise
Pata negra      16,50
100 gram, met krokante focaccia     
Oesters Fine de Claire       3,25
per stuk, met granny smith, tsuyu en lente-ui        

HOOFD
Zeetong       42,50
à la meunière 
Ossenhaas   32,50
met een jus van sjalot en madeira met gekonfijte roseval    
Vis van de dag  29,50
vraag een van onze medewerkers
Witte asperges  25,50
met daslookhollandaise, gefrituurd kwartelei, geschaafde truffel en gegrilde aardappel
Langzaam gegaarde kalfswang  29,50
met krokant gebakken zwezerik en jus de veau

DESSERT 
Millefeuille 10,50
met crème suisse, gemarineerde aardbeien en aardbeiensorbet 
Tartelette  10,50
gevuld met passievrucht en chocolade, kokos panna cotta en ijs van citroenverbena           
Kaasplateau      12,50
een selectie van onze heerlijke kazen 

VERRASSINGSMENU
3 gangen menu   39,50
4 gangen menu    44,50
5 gangen menu    49,50

BIJGERECHTEN
Friet                        3,00 
Frisse salade                                    3,00


