VOORGERECHTEN
TOMATENSOEP

HOOFDGERECHTEN
6,5

uit eigen keuken met balletjes

SPARERIBS

22

gefrituurde uienringen en knoflooksaus

MOSTERDSOEP

7

met spekjes
vegetarisch mogelijk

DIAMANTHAAS

23

van Bommelerwaards rund, met rozemarijn-tijm jus of pepersaus

VARKENSHAASMEDAILLONS EN GAMBA’S		
PASTEITJE

8

22,5

omwikkeld met spek met mosterdsaus

met huisgemaakte kalfsragout

KALFSBIEFSTUK MET GEROOKTE ZALM
RUNDERCARPACCIO

12

Bommelerwaards rund, Parmezaan, noten,
gefrituurde kappertjes, zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

26

bearnaisesaus

ZACHT GEGAARDE RUNDERSUCADE

19,5

minder vlees en extra veel groenten met een jus van rozemarijn en tijm

RIB EYE

12

salade van linzen en feta

KIPPENDIJFILET MET EEN JASJE VAN TORTILLA’S

19

tomatensalsa, guacamole en crème fraîche

GAMBA’S

11

gepeld, roergebakken in knoflook en rode peper

GEBAKKEN ZALM

22,5

saus van kreeft en rivierkreeftjes

GEROOKTE ZALM

12

avocado mousseline en citroenmayonaise

POKE BOWL

10

watermeloen, edamame boontjes en komkommer

10

geitenkaas, noten, appel, lente-ui, pesto

met tapenade en truffelmayonaise

19,5

STICKY TEMPEH

18,5

paprika, peultjes, lente-ui en rijst

TARTAAR VAN RODE BIET

BROOD VAN BAKKER IMMINK

VIS VAN HET MOMENT

PASTA GEVULD MET PADDENSTOELEN EN TRUFFEL

18,5

truffelroomsaus

4,5
DIEETWENS OF ALLERGIE? We helpen je graag.
VEGETARISCH /

VEGAN

NAGERECHTEN
TIRAMISU VAN AARDBEIEN

PANNENKOEK SPECIALITEITEN
8

’T VEERHUYS

13,5

huisgemaakte kalfsragout

SORBET

8,5

mango-ijs, aardbeienijs, vers fruit en slagroom

STERKE DRIES

13,5

kaas, ham, spek, paprika, champignon en ui

BANANENPARFAIT

7

gekarameliseerde pistachenoten en karamelsaus

DE OVERKANT

CHOCOLADE TRIO

op de ene helft: appel, ananas
en op de andere helft: spek, kaas en een gebakken eitje

8

13,5

mousse, brownie en chocolade-ijs

RIDDER JAN VAN RENESSE
CHEESECAKE

7,5

mango-ijs

CRÈME BRÛLÉE

8

Cointreau en vanille-ijs

13,5

meegebakken amandelen, afgemaakt met brie,
honing en cashewnoten

TANTE WIL

13,5

gekruid gehakt, mais, kidneybonen, kaas,
guacamole en nachos

KAASPLANKJE

11

een selectie van kaas uit de regio

BETUWSE BELEVING

13,5

appel, ananas, rozijnen, kaneelsuiker
en een advocaatje met slagroom

BETUWS BEST

Kwaliteit uit
de regio

Al onze gerechten worden met zorg en aandacht bereid.
Wij serveren de hoofdgerechten met smakelijke garnituren, zoals
frites, salade, verse groenten en huisgemaakte rabarber.

PANNENKOEKEN
PANNENKOEK NATUREL

8

Wij beleggen de pannenkoek naar eigen keuze met
een of meer van onderstaande ingrediënten:

PER EXTRA INGREDIËNT
Bovendien hebben wij ook zorg en aandacht voor onze mooie
omgeving. Waar mogelijk werken we daarom graag samen met
leveranciers uit de buurt en gebruiken we lokale producten.

+ 1,25

Keuze uit spek, kaas, ham, champignons, paprika, ui,
appel, rozijnen, ananas

Zoek het zelf
maar uit!

Menu
MENU 		

3-GANGEN € 32

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

TOMATENSOEP

SPARERIBS

uit eigen keuken met balletjes

gefrituurde uienringen en knoflooksaus

MOSTERDSOEP

ZACHT GEGAARDE RUNDERSUCADE

met spekjes (vegetarisch mogelijk)

minder vlees en extra veel groenten met een jus van rozemarijn en tijm

PASTEITJE

KIPPENDIJFILET MET EEN JASJE VAN TORTILLA’S

met huisgemaakte kalfsragout

tomatensalsa, guacamole en crème fraîche

RUNDERCARPACCIO

VIS VAN HET MOMENT

Bommelerwaards rund, Parmezaan, noten,
gefrituurde kappertjes, zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

STICKY TEMPEH
paprika, peultjes, lente-ui en rijst

GAMBA’S
gepeld, roergebakken in knoflook en rode peper

Extraatje

POKE BOWL

WIL JE WAT WATER
BIJ DE WIJN?

watermeloen, edamame boontjes en komkommer

Bestel bij het 3-gangen menu een fles wijn van de wijnkaart
en een fles bronwater naar keuze voor 23,50.

NAGERECHTEN

MAALTIJDSALADES
SALADE NIÇOISE

BANANENPARFAIT
17

gekarameliseerde pistachenoten en karamelsaus

gegrilde tonijn, ansjovis, ei, haricots verts, krieltjes

CHOCOLADE TRIO
LINZEN EN FETA

15

abrikoos, gepofte cherrytomaat, gemengde noten, paprika,
rode ui en Ras el Hanout yoghurtdressing

mousse, brownie, chocolade-ijs

CHEESECAKE
mango-ijs

RIB EYE
gefrituurde kappertjes, noten,
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

17
CRÈME BRÛLÉE
met Cointreau en vanille-ijs

