
  

Voorgerechten 

 
Carpaccio         10.50 

Huis gesneden carpaccio van het Hereford rund,  

hazelnoot dressing, Parmezaan, pijnboompitten en kappertjes 

Gerookte zalm                                 9.50 

In biet gemarineerd, waterkers, knolsalade, 

gel van dille en soldaatjes   

 

Groentetuintje           8.75 

Gemarineerde groenten, geitenkaas, zwarte olijf en knol crème 

 

Sticky Buikspek           9.75 

Oosterse dressing, pompoen crème en frisse groenten      

 

Uiensoep           7.75 

Rode ui, witte ui, sjalot en lente ui met een kaas crouton 

 

Tussengerechten   

Coquille                                                                                                 11.50 

Schuim van kreeft, knol crème en vanille olie 

Confit de canard 

Rillette van eend, bitterbal van zuurkool, tomatenjam                            10.50 



Hoofdgerechten 

 

Duo van Rund         22.50 

Diamanthaas met sukade, gepofte groenten 

en een crème van biet 

 

Livar kloostervarken         19.50 

Varkenshaas van het Limburgse kloostervarken, gele wortel crème, 

gepofte groenten en een jus van kalf 

 

Heilbot        18.50 

Aardappelmousseline, doperwt, knol en winterpeen  

 

Spare ribs         19.50 

Bijbehorende garnituur, aïoli 

en huisgemaakte frites met mayonaise 

  

Risotto         18.50 

Parmezaan, paddenstoelen truffelsaus, 

Hazelnoten, rucola en Parmezaan, gebakken gamba + 4.50 

  

 

De hoofdgerechten worden geserveerd  met seizoensgebonden producten 

 

Huisgemaakte frites met mayonaise 4.00 

 

Surprise Menu PUUR 

3 gangen           29.50,- 

4 gangen           35.50,- 

5 gangen           41.50,- 

Bijpassend wijnarrangement vanaf 15.75 (3 glazen) 



Nagerechten 
 

Professor Grunschnabel  €7.50 

Drie bolletjes ijs 

 

 

Tartaar van ananas  €8.75 

Ananas, mango gel, schuimpje van kokos en crème fraiche 

 

 

Dessert van de chef                                                                         €8.00                     

 

 

Kaasplateau   €9.50 

4 kazen, notenbrood en perenboter 

 

 

 

Dessertwijnen  €5.50 

Pacherenc du Vic Bilh – Frankrijk - Plaimont 

Biologische licht zoete witte wijn met aroma van appel 

Elysium Black Muscat – V.S, Californië – Central Valley                     €6.50 

Robijnrood van kleur, met aroma’s van rode vruchten, 

rozen en lychee 

 

Koffie / Thee / Espresso                  €2.30 

Cappuccino                                                        €2.50 

Latte Macchiato                                                             €2.90 

Dubbele Espresso                                                              €3.00 

Special Coffees                                                                 €8.00 

Irish Coffee – French Coffee – Spanish Coffee – 

Italian Coffee – D.O.M Coffee – Leidse Coffee 

 

Diverse likeuren                                                             €4.50 

Whiskey”s vanaf                                                                     €4.50 

Armagnac / Calvados / Cognac Courvoisier V.S                     €4.75 

Cognac Remy Martin V.S.O.P                                                €6.50  



 

 

 
 

 Heerlijk ijs met een volle, verfijnde, pure smaak, op waterbasis of   

kokosmelkbasis 

 Uitsluitend gemaakt van natuurlijke plantaardige grondstoffen 

 Zowel exotische als klassieke smaakjes gemaakt van vers fruit, verse 

kruiden of onbewerkte versbevroren vruchten met vers geperst 

limoen/citroensap 

 GEEN melk, room of andere dierlijke bestanddelen 

 GEEN toegevoegde kleur-/smaakstoffen 

 

Fresas Del Habanero 

Aardbeien met Madame Jeanette pepertjes 

 

Brasil Basil Lime 

Limoen, sinaasappelsap en verse basilicum 

 

Mama Mango Maracuja 

Mango, maracuja ( passievrucht ) en verse citrus  

 

Salmia Coco 

Zoethout, drop en Bourbonvanille 

 

 

 

 

 

Vraag even naar ons huisgedraaid sorbetijs. 

 


