
Vandaag naast de kaart 
 
 

 

Winterbieren 
Hertog Jan Bock van de tap 6,5% 

Vol, romig en karamelachtig met robijnrode kleur 4,75 

Bax Koud Vuur  smoked porter 6,5%  4,75 

Waar rook is, is vuur! 

Brouwerij `Tij  IJndejaars 2018  9%    5,75 

Ongefilterd amberbruin bier  1 jaar op fles gerijpt  
 

Bieren om te delen   0,75 ltr 
Abbaye du Lys Triple fruitig, kruidig, citroen en karamel 8,5% 12,00 

Brass Dubuisson Blonde/Triple fruitige en kruidige accenten 10,5% 11,00 

Brass Dubuisson Cuvée des Trolls blond en krachtig 7,5% 13,50 

Duvel Moorgat Duvel blond en krachtig 8,5% 11,50 

Gouden Carolus Classic fruitig, karamel, pruimen en druiven 8,5% 12,00 

La Chouffe Blonde fruitig ongefilterd bier, gekruid met koriander 8% 11,00 

Lekker met een borrel Nederlands gedistilleerd 

Kever Genever - Oude jenever vol met hinten van amandel 5,00 
 

Wijn special 
 

Quincy Phillippe Portier Sauvignon Blanc 2018   glas 5,75  fles 28,00 
 

 

 

Glühwein 
Op basis van wijn, steranijs, vanille suiker, 

 sinaasappel en kruidnagel 4,75 



Vandaag naast de kaart 

Geserveerd met roerbakgroenten , aardappel en spek 
 

Catch of the day   

Zeebaars  21,50 
Gebakken zeebaarsfilet geserveerd op een frisse groene salade  

met komkommer, rode ui, tomaat, asperges, ei, limoendressing en frites

 

Broodje gebakken  paddenstoelen 11,00 
Met knoflook, sjalot, rucola, gedroogde tomaat en kruidenboter  

Onderstaande gerechten zijn de gehele dag te bestellen 
Voorgerechten 

Garnalen cocktail – Gemengde sla, komkommer, rode ui, tomaat, 

Hollandse garnalen, ei, croutons en cocktailsaus   10,50 

Hertencarpaccio – Carpaccio van Hertenrug met o.a. Grana Padano 

gefrituurde kappertjes en truffeldressing    8,50 

Warme Geitenkaas  - Salade met truffeldressing, druiven, noten, dadels en met honing 

gegratineerde geitenkaas geserveerd op brood 7,50 
 

Voorgerechten proeverij 

vanaf 2 personen  14,00 p.p. 

Plankje met het assortiment van het huis 
 

*** 

Hoofdgerechten 
Thaise  rode viscurry   22,50 

Mild pittige rode curry  met gamba`s, zalm- en kabeljauwfilet, paprika, 

cherrytomaat, paksoi en broccoli romig door kokosmelk en pompoen. 

Geserveerd met basmati rijst en platbrood 
 

Bourgondische stoofpot   21,50 

Langzaam gegaard Herten schenkel met verse kruiden 

 

Erwtensoep    9,00 

Royaal gevulde maaltijdsoep met landbrood en Anjummer bacon 
 


