
met een glas dessertwijn 



gerechten met * kunnen glutenvrij
allergie? meld het ons

verrassingsMenu van de chef
Laat u verrassen door een wisselend menu van de chef

drie gangen 42,5
vier gangen 47,5Charcuterie

diverse dungesneden vleessoorten van het seizoen | cranberry compote
  Sauvignon, Zuid Frankrijk  Affligem blond

14,5

Steak tartaar
met smoked ribeye | truffeltapenade

  Rosé, Zuid Frankrijk  Stadhouder blond
13,5

Smaken uit de zee
gegratineerde greenshell mossel | tijgergarnaal | tartaar van gerookte dorade

 Chardonnay, Chili  Verslinden
13,5

Pompoen Parelcouscous taartje * 
rozemarijn | zongerdroogde tomaat | kikkererwt

  Pinot Grigio  Texelse Skuumkoppe
12,5

Brood vooraf 
olijvenbrood | aioli | baba anousch | olijven

3,5 p.p

wildbouillon * 
paddenstoelen

6,2

tomatensoep * 
gehaktballen

6,2

Mosterdsoep 
krokante spekjes

6,2

pompoensoep
Geitenkaas

6,2

onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 
gebakken aardappelen en/of friet

Alle aanbevolen wijnen serveren we per glas.
nog geen keuze kunnen maken? 

vraag naar advies aan uw gastheer/vrouw.



gerechten met * kunnen glutenvrij
allergie? meld het ons

verrassingsMenu van de chef
Laat u verrassen door een wisselend menu van de chef

drie gangen 42,5
vier gangen 47,5

onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 
gebakken aardappelen en/of friet

hertenduo
hertenbiefstuk | hertensukade | stoofpeer | jachtsaus

 Primitivo, Italië  Herfstbok, Texel
25,5

simmentaler kogelbiefstuk
pruimen portsaus 

 Merlot, Chili  Stadhouder blond
25,5

Vegetarische Quiche * 
witlof | peer | blauwe kaas | balsamicostroop

 Rosé, Frankrijk Sneker Pypke Trippel
22,5

Varkenshaas medaillons
paddenstoelensaus

 Cabernet Sauvignon, Chili  Affl igem Blond
23,5

Vis van de dag
Wij werken alleen met verse vis, de bediening vertelt u graag 

wat er vandaag is binnengekomen
Dagprijs

wildstoofpot
combinatie van wildzwijn, hert en haas gestoofd in rode wijn en diverse kruiden

 Primitivo, Italië  Affl igem dubbel
23,5

gebakken knolselderij * 
tijm | Parijse kruidenboter 

 Pinot Grigio   Sneker Pypke Trippel
22,5

Vegetarische gerechten kunnen wij ook 
aanpassen naar vegan gerechten



desserts
Arabische mango mousse

mango compote | baklava
7

Eton mess
merengue | slagroom | kersen | kersen monchou ijs

7

dame blanche
vanille ijs | chocoladesaus | gekarameliseerde amandelen

7

Kaasplankje
vier kazen | bijpassende smaaksensaties

 10 jaar oude port
12,5

peer karamel
stoofpeer | slagroom karamel ijs | crumble

Sneeker Koffie
koffi e | Weduwe Joustra beerenburg | bruine suiker | slagroom

7

Irish Coffee
koffi e | Irish Whiskey | bruine suiker | slagroom

7

French Coffee
koffi e | Grand Marnier | slagroom

7

Spanish Coffee
koffi e | Licor 43 | slagroom

7

Koffie dessert
koffi e, cappuccino of espresso en een glaasje

hollands genoegen met slagroom
5

Thee dessert
thee met handgemaakte bonbons

5

met een glas dessertwijn 


