
Duo van pulpo en Frysk Hynder gravad lachs
geserveerd met venkel atjar

GROENE SALADE
met gebrande noten, Bleu de Wolvega en huisgerookte biet

Texels lam 
met saus van Reade Jutter en gepofte krieltjes

Bouillabaise 
geserveerd met rouille en croutons

RosÉ eendenborst 
met een salade van sinaasappel, venkel en knoflook

Huisgemaakte falafel      met krokante kikkererwten 
en wrap van rode kool met couscous

In rode biet gemarineerde zalm
geserveerd met een tartaar van zalm en komkommer

Rillettes van runderbavette 
pikante spitskool en paddenstoelen

Pikante Thaise currysoep (kan ook vegetarisch besteld worden)

met gamba en knoflookbulgur

Geroosterde zeebaars  met groene salade

iJsselmeer snoekbaarsfilet 
in roomboter gebakken met puree van zoete aardappel

Procureur zes uur koudgerookt 
met krokant buikspek en chutney van rode ui

Licht gebonden bietensoepje
met madame Jeanette peper en geitenkaas

Geroosterde kabeljauwloin 
met beurre blanc en gepofte tomaat

Rood gebakken ossenhaas 
met eigen jus en boerenkoolpuree

Tataki van tonijn 
met zeewierkrokantjes, wasabicrème en wakamesalade

Gepocheerde heilbotfilet 
met saus van Bleu de Wolvega en gegrilde komkommer

Gegrilde doradefilet 
met gebrande paprikacrème en rozemarijn olie

Kaasplank 
diverse kazen, chilistroop, kletsenbrood en Vin de Noix

Grand dessert 

g e r e c h t e n

2 gerechten pp €25,00

3 gerechten pp €32,50

4 gerechten pp €40,00

5 gerechten pp €45,00

6 gerechten pp €50,00

WEI PROEVEN

huisgemaakt aperitief: vin de noix €5,75

notenwijn • gemaakt met walnoten van eigen bomen • heerlijk als aperitief  of  bij kaas 
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is een formule die afwijkt van de traditionele voor- en hoofdgerechten. 
We serveren al onze gerechten (zowel warm als koud) in het formaat 
tussengerecht. De menukaart beweegt mee met de seizoenen, zo nu en dan 
vervangen we een gerecht. We maken gebruik van een eigen rookoven en 
wanneer het seizoen het toelaat maken we gebruik van eigen moestuin. 

Ieder gerecht heeft dezelfde prijs €12,50. Per persoon kies je minimaal 
twee gerechten. U kunt de chef  ook de vrije hand geven met een 
verrassingsmenu. De prijzen zijn inclusief  tafelwater (plat of  bruis) en brood. 

* Bij groepen vanaf  7 personen serveren wij een verrassingsmenu. 


