
Voorgerechten Hoofdgerechten vlees Nagerechten

Pasteitje Zomerse Stoofpot Dame blanche

gevuld met kippenragout en champignons van het Marchigianarund met diverse groenten vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

*** *** ***
Carpaccio  (meerprijs € 2,95) Varkensmedaillon Nougatine ijsgebak 

dungesneden ossenhaas met truffelcrème en kaas met een romige champignonsaus met slagroom

*** *** ***
Garnalencocktail Boerderij kip Coupe Buitenhof

*** kipspies van dijenvlees met satésaus vanille ijs met aardbeiensaus 

Kipcocktail ***  slagroom

met appel, bleekselderij en kerriemayonaise Schnitzel ***

*** met saus naar keuze (meerprijs saus € 1,95) Kaasplankje (meerprijs € 2,95)

Salade vis (meerprijs € 2,95) *** met 5 binnen- en buitenlandse kaassoorten

met gerookte zalm, garnalen,  Beenhammetje ***

krabsalade en een honing-mosterd dressing van het Heidehoeve varken met honing-tijmsaus Alcoholische koffie (meerprijs € 2,95)

*** *** met een likeur naar keuze

Londonderrysoep Burger ***
licht gebonden kerriesoep met kip van het Marchigianarund geserveerd Aardbeien Bavarois

Basisprijs 3 gangen keuzemenu: *** met een uiensaus en salade met verse aardbeien en aardbeienroom

Broccolisoep *** ***
€ 19,95 een romige soep van Broccoli Braziliaanse biefstuk (meerprijs € 3,95) Landleventoetje

*** Maar liefst 250 gram! Griekse yoghurt met boerenjongens

 Tomatensoep vergezeld met een pepersaus en slagroom

licht pittig, met gehaktballetjes en room ***
Kippenbout Kindermenu € 9,95
met kerriesaus soep naar keuze , frietjes met een snack 

kroket, frikandel,kipnuggets,hamburgerspies, 

of schnitzel

en een verrassingsijsje (slagroom +€0,50)

  

Hoofdgerechten vis
Onze heerlijke flessen huiswijn a € 17,75: Eet u vegetarisch?

van wijnhuis  Gautran: Pikante gamba's Of heeft u een lactose- of glutenallergie?

droge en fruitige witte wijn: Piantaferro - Fiano in peper-knoflook olie met salade en brood Verkrijgbare sauzen: Vraag de bediening om de speciale kaart!

kruidige, toch zachte rode wijn: primitivo ***  ***

frisse en fruitige rose: Roseum 2012 Rode poon (met graat) Honing tijmsaus, champignonsaus, satesaus Helaas kunnen wij bij groepen niet apart afrekenen.

met kreeftensaus Pepersaus, Bier-uiensaus, kerriesaus De rekening is duidelijk gespecificeerd, zodat u 

*** gemakkelijk zelf uw berekening per persoon 

Roodbaars Wilt u extra garnituur bestellen? kan maken.

Onze hoofdgerechten met tomaten tappenade aardappelcube's, frites of

worden geserveerd met:  een salade á € 2,95 per portie

aardappelcube's, frites

en warme groenten 

 


