Diner

Voorgerechten
Steak tartaar van trostomaten
Olijven | kappertjes | sojasaus | sriracha

12

Bitterbal gerookte eend
Sinaasappel mosterd | stamppot rode kool | stoofpeer

14

Witvis
Velouté | Nederlandse vanille | Ruscello Black Lemon kaas

14

Bisque
Brandy | roze garnalen

10

Coquille, oester en buikspek
Saffraansaus

17

Hoofdgerechten
Gebakken bloemkool
Pecan | eekhoorntjesbrood | jus van trompet de la mort |
truffel | Roseval

21

Vegan lasagne
Krieltjes | vegan mousseline saus | pecan | amandel

22

Haas en hert van de Veluwe
Jus van paddenstoel en Calvados | peer | zuurkool |
zoete aardappelpuree

32

Rundersukade & runderhaas medaillon
Hete bliksem | romanesco | rode portsaus

30

Zalmfilet
Gebakken bloemkool | edamame | truffel aardappelen | dille

28

Snoekbaars
Kardinaalsaus | zeekraal | rettich | Roseval met balsamico

28

Wekelijks wisselend menu van de chef
3 gangen
4 gangen
5 gangen

48
60
70

Dessert
Stoofpeer
Speculaas | mascarpone | kaneel limoensaus

12

Fudge Snicker
Pinda | koffie-ijs | kardemom cacao room

10

Gembermousse
Pittige pompoen sorbet | frambozen kletskoek

12

Bosbessen amandelcake
Merengue | bosvruchten sorbetijs | rode bessen coulis

10

Kaasplank
Vijf kazen | balsamico vijgenstroop | notenbrood

15

Bijgerechten
Seizoensgroenten

6

Zelfgemaakte frieten met truffelmayonaise

6

Zuurdesembrood met aioli

5

Groene salade

5

Familiegerechten

maximaal 3 personen per gerecht

Vegetarische lasagne
Brood | salade

19 p.p.

Grootmoeders runderstoofvlees
Frieten | salade

23 p.p.

Kindermenu
Pasta Bolo
Tomatensaus met gehakt

12

Een niet te kleine hamburger
Burger met kaas | tomaat | frieten

14
9

Pannenkoek
Met stroop en kaneelsuiker
Visnuggets
Tartaarsaus | frieten | salade

14

Schnitzel
Appelmoes | frieten | salade

14

IJsje bij de chef
Maak samen met de chef een ijsje in onze keuken

Borrel

7

tussen 12:00 en 18:00

Croustini
Hummus | boerenkoolchips

12

Bruschetta
Mousse van gerookte forel

12
8

Edamame bonen
Plank gezond
Paprika | bleekselderij | komkommer | snacktomaten |
zongedroogde tomaten dip

12

Bitterballen

10

8 stuks

Bittergarnituur
15 stuks
Bitterballen | loempia | kaasstengels

15

Gehaktballetjes van Veluws hert

12

8 stuks

Plank beste keus
Verschillende hapjes

19

Brood
Dip van gorgonzola en prosecco

13

