
VOORGERECHTEN
 
Rouleau van eend 
In ganzenvet geconfijte eend, omwikkeld met 
katenspek geserveerd met chutney van winter-
peer en aceto-balsamico stroop.

11,75 euro 

Tartaar van rund 
met roombotertoast 
Geserveerd met kwartelei en Zwolse 
mosterddressing. 

12,75 euro

 
Carpaccio van rundermuis 
Met kletskoppen van Grana Padano, 
truffeldressing en pluksla.

12,75 euro

 
Franse Escargots 
Wijngaardslakken in kruidenboter gebakken 
en gegratineerd met Parmezaan.

9,75 euro

 
Luchtgedroogde landham 
Landham uit ‘Het Laar’ met bosvruchten- 
compôte. 

9,75 euro 
 

 

 

SOEPEN
 
Romige Zwolse mosterdsoep 
met droge worst en prei. 

6,75 euro

 
Licht gebonden 
Bospaddenstoelensoep 
(WINTERSE TIP)

7,75 euro

 
Klassieke soepen in kop geserveerd:

Dubbel getrokken runderbouillon 
met draadjes vlees.

5,75 euro

 
Pomodori tomatensoep.

5,75 euro

Onze gerechten kunnen sporen van 
allergenen bevatten, vraag de gastheer of dame 
naar informatie

Focaccia brood huisgebakken 
met kruidencrème en tapanade 
van olijf en tomaat.

4,75 Euro



VLEES 
 
Winterse Duitse Biefstuk  
Grof gemalen biefstuk op een stamppotje van 
prei met rode port kalfjus geserveerd. 
(WINTERSE TIP) 

23,75 euro

Varkensoester van het Bentheimervarken 
Heerlijk mals geserveerd op puree van 
aardappel met katenspek en paddenstoelenjus.

21,75 euro

 
Eendenbout van de wilde eend 
Gekonfijt in ganzenvet geserveerd met sinaas-
appelsaus op kruidenpuree.

21,75 euro

 
Koninklijk Wildzwijn stoofpot 
met hete bliksem, stoofpeer en eigen jus. 

23,75 euro

 
Boeuf Stroganoff (TIP) 
De saus naar het recept van de Russische tsaar 
Stroganoff met biefstukpuntjes geserveerd.

24,75 euro

 
VIS

Dagverse visvangst 
Geserveerd met groenten van het seizoen. 
 
22,75 euro
 
Dorade, 
Geserveerd met spinaziebeignets en botersaus 
met knoflook. 
 
23,75 euro

VEGA

Paddenstoelen risotto 
Met truffel, Parmezaan en rucola. 

21,75 euro

KLASSIEK HOOFDGERECHT 
 
Huisgemarineerde Spare Ribs 
Afgelakt met Indonesiche ketjap.

21,75 euro 

 
 
Bovenstaande hoofdgerechten worden 
geserveerd met aardappelgarnituur, 
bord groenten en koude garnituur.

HOOFDGERECHTEN

Dagelijks bereid de keuken brigade één van 
de hoofdgerechten op de Green Egg daar-
naast is het mogelijk om met groepen vanaf 
8 personen te dineren vanaf de Green Egg, 
meerdere gangen zullen vanaf onze trots 
worden geserveerd.

Informeer bij onze bedieningbrigade naar de 
exclusieve mogelijkheid van dineren.



WINTERSE 
DESSERTS 
 
 
Broodpudding 
Geserveerd met kaneelijs en slagroom.

8,75 euro

 
Warme loempia van appel  
met crème van appelstroop. 
(WINTERSE TIP)

9,75 euro

 
Speculaas Panna cotta  
met abrikozenchutney en huisgemaakte 
kletskoppen.

8,75 euro

 
Engels Trifle dessert 
Chocoladebrownie met caramelsaus, 
slagroom chocoladeijs en choco schotsen.

9,75 euro

 
Vorstelijk dessert 
‘Chef’s complimenten’(TIP) 
Proeverij van Callebaut chocoladegerechten 
aangevuld met fantasieën van bovenstaande.

Enkel voor de koninklijke genieter.

12,75 euro

Bij de winterse desserts bieden 
wij u graag de mogelijkheid om 
gebruik te maken van onze “alle-
mans vriend”

Een Spaanse zoete dessert-
wijn met amandel (amaretto) in 
de afdronk.

4,75 euro


