Menu Table d’hôte
20, 21, 22en 23 januari

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat bedoelen wij met ‘Table d’hôte’:
“In een gemoedelijke en gastvrije sfeer genieten van een rijkdom aan seizoensproducten en bijpassende wijnen.
U heeft de keuze om plaats te nemen aan één lange tafel óf apart in een van de comfortabele nissen.
Het wekelijks wisselende menu bestaat uit drie vaste gangen, is eenvoudig van opzet, maar tot in perfectie bereid”
Een voorwoord van onze Chef kok Natasja Wensink:
“Ik heb wederom een aantal bijzondere en verse producten voor u ingekocht. Ik hoop dat u de smaken zult waarderen,
zeker in combinatie met de wijnen die speciaal voor dit menu zijn uitgekozen.
Het menu staat vast, maar mijn keukenteam is zeer flexibel. Mocht u bijzondere wensen hebben, of toch liever iets anders
willen eten, dan zullen wij ons uiterste best doen om hier invulling aan te geven.
Ik heb voor u ook nog een aanvullend tussengerecht gemaakt. Deze vindt u onderaan de kaart.
Ik wens u een hele smakelijke avond”
__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_

Voorgerecht
Rundercarpaccio | Parmezaan | Pijnboompitjes
Wijnsuggestie Vin de Pays de Vaucluse, Domaine du Pesquier, 2014 (Frankrijk, Rhône). Vijf euro

Hoofdgerecht
Varkensentrecote van de Boeren-Bruegel | Witte uiencompote | Gemarineerde tomaatjes
Wijnsuggestie Tradition rouge – Corbières, Château Beauregard Mirouze, 2013 (Frankrijk, Languedoc). Vijf euro

Dessert
Kletskoppen | Mousse van Amarene kersen | Chocolade ijs
Wijnsuggestie: Torres, Floralis, Moscatel d’Oro (Spanje). Vijf euro

Driegangenmenu; drieëndertig euro vijftig

(Prijs los van het menu: Voorgerecht: acht euro vijftig, Hoofdgerecht: tweeëntwintig euro vijftig, Dessert: zeven euro vijftig)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tussen het voor- en hoofdgerecht
Kreeftensoepje Rivierkreeftenstaartjes

Wijnsuggestie: San Giorgio Venetia, Pinot Noir Rosé 2014 (Italië) Vijf euro

vijf euro
(Prijs los van het menu: zes euro)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaasplankje van Betty Kôster van l’ Amuse
Kazen NotenbroodWalnoten

Wijnsuggestie: Dow’s Port (Portugal). Vier euro vijftig

acht euro vijftig

