
 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

Voorgerechten 
De voorgerechten worden geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter 

Mandje stokbrood met kruidenboter is ook los te bestellen à € 2,95 

 

 

Kerriesoep met kip***        € 4,95 
Romige lichtpittige soep met kerrie en kipfilet  
 

Tomatensoep ***         € 4,95 
geserveerd met huisgemaakte knoflook croutons  
 

Wildsoep           € 5,95 
Lichtgebonden wildsoep met hertenvlees en boerensoepgroenten 
 

Soep van de dag ***        € 4,95 

Dagelijks wisselend aanbod, vraag uw gastheer/gastvrouw er naar  
 

Salade van de chef ***        € 9,95 
met ontbijtspek, stoofpeertjes, geitenkaas, gembersiroop en balsamico 
(Ook als maaltijdsalade te bestellen à € 12.95)  
 

Kastanjechampignons met gorgonzola en Goudse kaas***€ 9,95 
Gegratineerd in de oven 
 

Wild duo van eenden bitterbal en fazanten paté   € 9,95 
geserveerd met huisgemaakte rode uien compote 
 

Rundercarpaccio          € 9,95  
Door de chef persoonlijk voor u flinterdun gesneden, geserveerd met 

gefrituurde uienringen en ras el hanout mayonaise  

 

3 gangen Dagmenu:  
(dagelijks wisselend) € 22,00 

 

Verrassingsmenu: 
Laat u zich verrassen door onze chef: 

3 gangen verrassingsmenu € 27,50 

4 gangen verrassingsmenu € 34,50 

 
(U kunt ons van te voren aangeven wat u liever niet eet, 

zodat wij hier rekening mee kunnen houden) 
 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden 

 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

Hoofdgerechten 
 

Varkenshaas           € 17,95  
Varkenshaas omwikkeld met ontbijtspek , begeleid door een winterse pruimensaus, 

geserveerd met frites 
 

Oma’s kippetje          € 17,95  
Gegrilde kippenbout met huisgemaakte tutti frutti,  geserveerd met frites 

 

Runder curry              € 17,95 
Lichtpittige Thaise stoofpot van rundvlees en groenten, geserveerd met noodles 

 

Hertenbiefstuk met rode wijnsaus        € 19,95  
Klassiek wildgerecht geserveerd met een seizoensstamppotje  

 

Wildburger XXL (250 gr)          € 18,95  
Voor de echte vleesliefhebber. Dubbele hertenburger op een Italiaanse bol  

met geraspte oude kaas en rode uiencompote, geserveerd met frites. 

 

Lasagne van de chef ***         € 12,95 
Vegetarische lasagne met diverse groenten, gegratineerd met kaas 

 

Gepocheerde zalmfilet          € 17,95  
Gepocheerde zalm in visbouillon en wijn, geserveerd met witte wijnsaus,  

geserveerd met frites 

 

Extra bij te bestellen:  
Schaaltje warme groenten   € 3,00 

Schaaltje gemengde salade  € 3,00  

Extra portie frites             € 1,95  

 

Voor de kleine trek 
 

Croque Monsieur          € 7,95  
Witbrood, flink belegd met een zachte en kruidige bechamel, verse  

roomkaas, originele Gruyère en reepjes ambachtelijke schouderham  

 

 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  

 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

Desserts 
 

 

Winters Weckpotje            € 6,95     
Weckpotje met gevulde speculaas roomijs, speculaas en speculaaslikeur 

 

Stoofpeertjes ijscoupe          € 6,95   
Stoofpeertjes sorbetijs met stoofpeertjes en slagroom 

 

Huisgemaakt appeltaartje         € 6,95 
Met een chocoladeverrassing in het midden, geserveerd met toffee saus 

 

Kopje koffie van de chef        € 6,95  
Kopje koffie met een lekkernij van de chef en een Venrays likeurtje  

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,00 

Kopje thee            € 2,00  

Cappuccino            € 2,25  

Espresso             € 2,00  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 2,40  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,50  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,50  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,50  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,50  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,50  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,50  

Baileys Coffee (koffie, Baileys en slagroom)      € 5,95  

French Coffee (koffie, Grand Marnier en slagroom)    € 5,95  

Kiss of Fire (koffie, Cointreau, Tia Maria,slagroom)    € 5,95 
 

 


