
LUNCH
te bestellen tot 16:30

Vloerbrood (bruin of wit)
Geitenkaas uit de oven met honing en noten    9,75

Hummus met gerookte paprika, gegrilde courgette en krokante kikkererwten  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   9,75

Carpaccio met basilicummayonaise, rucola, pijnboompitten en Parmezaan       10,50

Tonijnsalade met ingelegde rode ui, gekookt ei en kapperappel                         10,50                                            

Uitsmijter ham en/of kaas         9,75

Uitsmijter De Boerderij met spek, tomaat en kaas meegebakken        9,75

Runderhamburger met cheddar, uitgebakken spek, kropsla en friet        14,50

Soep

Kreeftenbisque  
rijkelijk gevuld                                              12,50

Rode kool
brunoise van appel, zure room en spekkruim                                9,50

Schuimige soep van eekhoorntjesbrood en amandel 
groene kruiden                                       9,50

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
2 gangen lunchmenu    29,50

3 gangen lunchmenu    37,50



DINER

Voorgerechten
Kingcrab
crème van steranijs, compote van grapefruit en pommes paille                                 17,50

Carpaccio klassiek 
truffelmayonaise, pijnboompitten, mesclun en Parmezaanse kaas                                16,50 

Cremeux van pompoen
gesuikerde pompoenpit, ingelegde wortel, hangop van sinaasappel 
en een krokantje van pompoen                                                           14,75     

Rouleau van eend en eendenlever 
gekarameliseerde pistache, paarse spitskool 
en gel van duindoornbes                        16,50

Pata negra  
100 gram, met krokante focaccia                                            16,50

Oesters fine de claire 
per stuk, met granny smith, sjalot en rode wijn vinaigrette                      3,25

Soep
Kreeftenbisque  
rijkelijk gevuld                                              12,50

Rode kool
brunoise van appel, zure room en spekkruim                                9,50

Schuimige soep van eekhoorntjesbrood en amandel
groene kruiden                                            9,50

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



Hoofdgerechten
Zeetong 
à la meunière                                                  43,50

Ossenhaas 
jus van sjalot & Madeira en gekonfijte roseval aardappel                                                33,50 

Hertenrugfilet
crème van pastinaak en vanillejus                                                                  29,50

Rack van wild zwijn
procureur, knolselderij-fondant en jus van cranberry       25,50

Risotto van parelgort
fijne groentes, gebrande paksoi en gekonfijte kastanjechampignon    25,50

 Vis van de dag     
vraag een van onze medewerkers                                                      29,50

Bijgerechten
Frisse salade                                            3,00

Friet                                                3,00

Desserts
Tartelette van appel & kaneel
met roomijs van steranijs  10,50

Terrine van pure chocolade & mandarijn
met italiaans schuim, gemarineerde mandarijn en roomboterwafeltjes  10,50

Kaasplateau 
een selectie van diverse kaassoorten  12,50

Friandises 
3 stuks 4,75

Verrassingsmenu 

3 gangen menu                       42,50

4 gangen menu           47,50

5 gangen menu                        52,50


