Diner
Relax
Chill
& Enjoy
Bubbels & cocktails & wijn
Veluwse vreugde 8
Alcoholvrije cava 5
Prestige rosé 7
Fles huiswijn 25
Gin & tonic 12
Huiscocktail 11

Water
Fles 0.75l Aqua Panna still 7
Fles 0.75l San Pellegrino bruisend 7
Kan ijswater 2

Brood
Focaccia met huisgemaakte dip 8

Starters
Duif 17
duxelles van portobello | bitterbal van oesterzwam | gnocchi | erwtencrème

Tiradito van corvina 17
leche de tigré | olijvenjus | piparra peper

Wildzwijnsnek 18
65 graden ei | coquille | gepofte quinoa | witloftruffelcrème

Buikspek 17
zwezerik | peterselie schuim | paddenstoelen | crumble van biet

Rode biet & geitenkaas 15
crostini | rode bieten hummus | hazelnoot | appel-geitenkaas crème | gegrilde courgette

Soups
Wildbouillon 8
bospaddenstoelen

Aardappel-truffelsoep 8
bleekselderij

Uiensoep 8
kaas crostini | spekjes

Maaltijdsalades
Geitenkaas 18
gefrituurde geitenkaas bolletjes | gegrilde pompoen & biet | walnoot | beukenzwam | honingdressing

Vegan 18
XL couscous | gegrilde pastinaak | rozijnen | vegan fetakaas | gekarameliseerde uien compote | roodlof

Zondag 3 menu
Elke week een wisselend door de chef gekozen drie gangenmenu 39.5
Optioneel: kaas in plaats van dessert +7
Laat u verrassen met bijpassende wijnen per glas, vraag onze medewerkers.

Vegetarisch
Vegan

Meat
Wildzwijnhaas 28
Monegaskische uiensaus

Herten tomahawk 32
truffeljus

Wilde eendenborst 28
pruimen-portjus

Wildstoofpotje 24
zacht gegaard hertenvlees | ontbijtkoek

Tournedos Rossini 30
200 gram | malse ossenhaas | Madeira jus | optioneel (eendenlever + 5)

Maishoen 24
gevuld met paddenstoelen | vossenbessensaus

Fish
Catch of the day 26
wisselende vangst van de dag

Zeetong 42
500 gram | in de roomboter gebakken | zelf fileren

Vega & Vegan
Roasted paprika 24
gevuld met ratatouille groentes | kokosmelk | tomatensalsa

*Gnocchi 24
truffelroomsaus | Parmezaan | spinazie | paddenstoelen
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel & groentegarnituur
*dit gerecht wordt niet geserveerd met aardappel & groentegarnituur

Extra supplement
Extra friet 3.5
Groene salade 3
Extra saus 2.5

Vegetarisch
Vegan

Desserts
Purple rain 10
bramen-chai mousse | pistache cakeje

Orange is the new black 10
duindoornsap & spongecake | chocolade ganache

Vanilla & Rhubarb 10
vanille panna cotta | rabarber compote | bietencrumble

Petit ice cream (per bol) 2.5
smaken: Vanille | karamel | bosvruchten (slagroom + 0.5)

Kaas 13
vijf binnen-buitenlandse kazen | vijgenbrood | dadelcompote

Koffie & thee compleet
Café crème 4.5
Espresso 4.5
Doppio espresso 5.5
Cappuccino 5 (havermelk + 0.25)
Latte Macchiato 5.5 (havermelk + 0.25)
Thee 4.5
Verse munt 5.5
Verse gember 5.5

Koffie met een tik compleet
Irish (Jameson whiskey) 9
French (Grand Marnier) 9
Spanish (Licor 43) 9
Italian (Amaretto) 9
Seizoen likeur (vraag onze medewerkers) 9
Espresso 43 frapé 9
Alle koffie & thee compleet worden geserveerd met lekkernijen.

Vegetarisch
Vegan

