
 

 
 

Stel uw menu samen: 
Vanuit onze À La Carte kaart kunt u kiezen uit: 

 
3- gangen menu € 36,50  

(voorgerecht of soep, hoofdgerecht en nagerecht) 
 

4- gangen menu € 41,50  
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht) 

 

 

A LA CARTE MENU 
 

Broodplank met gerookte amandelen & olijven       € 11,50 
kruidenboter | hummus | muhammara  
 

Voorgerechten  
 
Carpaccio van het Black Angus         € 11,50  
truffel mayonaise | zongedroogde tomaat | pijnboompit | Tynjetaler kaas 
 
Cocktail van rivierkreeft & Hollandse garnaal       € 11,50 
appel | paksoi | radijs | komkommer | citrus | cocktailsaus  
     
Eendenham & gekonfijte kwartelboutjes        € 11,50 
suikerbroodpudding | eendenrilette | veenbes | biet  
 
Makreel            € 11,50 
Roseval aardappel | komkommer | bieslook | paddenstoelen 
 
Twee bereidingen van bloemkool        € 11,50 
oesterzwam bitterbal | kerrie | amandel  
 

Soep  
Paddenstoelen bouillon           € 7,50 
kruiden | shiitake | bosui | gyoza  
 
Crème van mosterd & rookkaas        € 7,50 
prei | knoflookcroutons  
 
Biologische pomodori tomatensoep       € 7,50 
Sojaboon | mediterrane kruiden  

 

Shared Dining  
€ 41,50 per persoon 

Samen gezellig tafelen met diverse gerechtjes bij het voor- en het nagerecht,  
het hoofdgerecht kunt u kiezen van onze à la Carte kaart. 

 
Per tafel te bestellen 



 
 
 

 
Hoofdgerechten  

 
Het “Sweachster Angus“         € 24,50 
Een wisselend stukje vlees van het “Sweachster Angus” met bijpassend garnituur en 
jus van salie en port  
 
Vers van de markt         € 23,50 
Een wisselend visgerecht met bijpassend garnituur en saus van sereh en noilly prat     
 
Rouleau van het polderhoen         € 23,50 
Fries buikspek | spinazie | mais | morille dragonsaus 
 
Zacht gegaarde zwijnswang         € 24,50 
risotto | Friese shiitake | gepofte tomaat | saus van Garam Masala 
 
Paddenstoelen risotto          € 20,50 
truffel | koningszwam | Parmezaan  
 
Gegrilde Knolselderij         € 20,50 
pompoen | spinazie | wortel | zoete aardappel  
 

 
Klassiekers/ Specials 
Krokant gebakken Zeetong met remouladesaus (± 400/500 gram)     € 39,50            
(€ 16,50 meerprijs in het keuzemenu)       
 
Tournedos Stroganoff (malse biefstuk van de ossenhaas)     € 33,50     
(€ 8,50 p.p. meerprijs in het keuzemenu)   
 
 

Desserts  
 

Panna cotta van braam         € 8,50 
gepocheerde peer | chocolade crumble | chocolate chip cookies ijs  
 
Lauwwarme tarte tatin van appel          € 8,50 
hangop | bosbessen | hazelnoot | yoghurt bosvruchten ijs  
 
Crème brulee van tonkaboon & kokos        € 8,50 
mango sorbet ijs  
 
Tsiis            € 11,50 
verschillende kazen van de Gelder uit de Tynje  
(€ 2,00 p.p. meerprijs in het keuzemenu)  

 
 

 
 


