
 
 

BROOD         
 

broodplankje   
ambachtelijk gebakken brood | dipsels  

6,50 

 

flat bread   
roomkaas | ui | champignons  

6,50 

 

VOORGERECHTEN 
 

rundercarpaccio  
truffelmayonaise| pompoenpitten 

uitgebakken spekjes | oude kaas 

9,75 

 

kalfsribeye 
gebraden | tomaten tapenade 

basilicumsaus 

9,75 

 

sashimi van tonijn 
sesam | wasabi 

9,75 

 

dun gesneden courgette 
zoete aardappel | artisjok crème 

8,50 

 

gerookte hoenderborst 
salade | haricot verts | groene asperge 

9,75 

 

SOEP 
mosterd soep 

gebonden | spekjes | soepstengel 
6,50 

 

bouillon van rund 

lente groenten | krokantje 
6,50 

 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

zeewolf 
garnalen saus | aardappel mouseline 

18,75 

 

zalmfilet 
kruidenkorst | venkel 

19,- 

 

spareribs 
relish | aioli  

19,75 

 

lamsrack 

lamsburger | zeekraal 

23,50 

 

tournedos 
biefstuk van de ossenhaas – 200 g.  

24,50 

 

 
 

maishoender filet 
gegrilde paprika | gepofte sjalot 

    19,50 

 

chateaubriand  
biefstuk van de ossenhaas | per 2 personen 

48,50 

 

paddenstoelen  

ravioli 
gegrilde groenten | romige truffelsaus  

15,50 

is vegetarisch óf kan vegetarisch 

 bereid worden 
 
 

Extra garnituren 
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met 

aardappelgarnituren & verse warme en koude 

groentebereidingen. Indien u extra garnituren wenst,  

kunt u een keuze maken uit: 
 

gekruide gebakken aardappel 2,50 

boschampignons 2,50   
 

Steak van de Prins 
Hereford entrecote  

- BIEFSTUK VAN DE RUNDERLENDE -  

200 g. 22,50 /  300 g. 24,50 

 

Sauzen 
De meeste hoofdgerechten serveren wij zonder saus, zodat de pure smaken blijven behouden. Mocht u toch een saus 

wensen, kunt u de keuze maken uit: 
pepersaus / tijmsaus / kruidenboter 



 

Heb je dieetwensen of een allergie, meld het ons! 

 
 

DESSERTS 
Met ijs afkomstig van ijsboerderij ’t Dommerholt in Met ijs afkomstig van ijsboerderij ’t Dommerholt in Met ijs afkomstig van ijsboerderij ’t Dommerholt in Met ijs afkomstig van ijsboerderij ’t Dommerholt in BorculoBorculoBorculoBorculo    

 
ananas uit de oven 
kokosmelk | mango sorbetijs 

8,- 

 

   

amaretto taartje 

bitterkoekjes | amaretto schuim 
8,- 

stroopwafelparfait 
koekie likeur | karamel blokjes 

8,- 

 

lava cake uit de Josper 
kersenijs | witte chocolade saus | amerena kers 

8,- 

Achterhoeks kaasplankje 
Wisselende kazen van onder andere kaasboerderij Weenink 

8,- 

 

koffie Royaal 

likeur naar keuze | friandises | slagroom 
7,50 

 

 

 

 

WIJN TIP! 
Late Harvest Muscatel 

Deze dessertwijn uit Chili is een heerlijke 

combinatie bij de zoete desserts. 

SHERRY TIP! 
Sherry Pedro Ximenez 

Deze heerlijke stroperige sherry met smaken als 

karamel, gedroogd fruit, vijgen, mokka, noten 

en kruiden! 


