A la carte

Restaurant • Terras • B&B
Voorgerechten

Gemarineerde carpaccio Met truffelmayonaise, 		
pittenmix, Parmezaanse kaas en zontomaat
Zacht gegaard buikspek Met relish van mango			
Gerookte eend Met spekjesdressing			
Scampi’s Op Thaise wijze			

Hoofdgerechten
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50

Onze voorgerechten worden geserveerd met
brood en huisgemaakte smeersels

Klein		
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Brood met huisgemaakte smeersels 				

€
€
€
€

Groot
5,25
5,25
5,25
5,25

€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 15,00

Schotels
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Spare ribs Geserveerd met twee koude sauzen			
€ 19,50
Saté van varkenshaas Met kroepoek en uitjes			
€ 16,50
Kibbeling Met ravigottesaus			
€ 16,50
100% Beefburger 			
€ 15,00
Met truffelsaus, rode ui, rucola en Parmezaanse kaas
Onze schotels worden geserveerd met frites en salade

Champignonroomsaus • Pepersaus • Gebakken champignons

Wildzwijnrack Met saus van Jägermeister			 € 20,50
Hertensukade uit eigen jus
€ 19,50
Wildstoof Met bospaddenstoelen			
€ 18,50
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites, bijpassende groente garnituren en salade

Bijgerechten
Frites • zoete aardappel frites • Aardappelkroketjes
• Gemengde salade • Dagverse groente

Nagerechten

Vegetarisch
Gevulde Portobello’s			
Kroketjes van kastanje champignons en Old Amsterdam		
Trio vegetarisch			

Warme sauzen

Wildgerechten

Onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood of frites

Onbeperkt genieten • Uitgebreide lunch en
diners • Barbecue • Catering • Diners voor
gezelschappen • Koffietafels • Feesten en
partijen • Bedrijfsbijeenkomsten en cursussen
• Bruiloften • Bed and Breakfast

19,50
17,50
18,50
18,50

€ 3,00

Maaltijdsalades
Salade gemarineerde carpaccio Met truffelmayonaise,
pittenmix, Parmezaanse kaas en zontomaat
Salade scampi’s Op Thaise wijze			
Salade met zacht gegaard buikspek			
Met relish van mango
Crunchy salade*			

16,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites, bijpassende groente garnituren en salade

Soepen
Tomatensoep
Goulashsoep
Groentesoep
Seizoenssoep

Schnitzel De Oude Smidse			
€
Met gebakken ham, ui en champignons
Kogelbiefstuk			
€
Varkenshaasmedaillons			
€
Gebakken zalmfilet Met saus van sereh			€
Corvina filet Met croute van nori en Parmezaanse kaas
€

€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50

Onze vegetarische gerechten worden geserveerd met frites en salade

Speculaasparfait Met bosvruchtencompote
		
€
Dessert van de chef
		
€
Vanille crème brûlée Met chocolade ijs
€
Mousse van sinaasappel en chocolade Met vanille ijs
€
Cappuccino roomijs Met advocaat en noten 			
€
Dame Blanche Met warme chocoladesaus			
€

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

* Vegetarisch | Heeft u een allergie? Meld het ons!

