3-GANGEN KEUZEMENU | 37,50
KEUZE UIT ONDERSTAANDE VOOR-, HOOFD- EN NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO | 11,95

XL | + 3,25

dun gesneden - pijnboompitten - oude kaas zoet zure paddenstoelen - truffelmayonaise

PITTIGE KNOFLOOKGARNALEN | 11,95
van de grill - Sriracha mayonaise - komkommermango salade

SURF & TURF | 16,95

(MEERPRIJS 5,00)

rundercarpaccio - garnalen spies van de grill

HUISGEROOKTE ZALM | 11,95
bavaroise van paling - krokante gamba
pompoen hummus - limoenmayonaise

GEROOKTE EENDENBORST | 11,95
truffel-knolselderij mouse - cranberry hazelnoot - balsamico

TRUFFELMUFFIN | 11,95
marbré van wintergroenten - zoet zure
paddenstoelen - kruidenmayonaise

POMODORI TOMATENSOEP | 7,75
crème fraîche - pijnboompitjes - basilicum pesto

SOEP VAN HET SEIZOEN | 8,75
vraag de bediening naar de seizoenssoep

BROODPLANKJE | 4,95
Vers gebakken baguette met smeersels

RUNDERSUCADE | 23,95
zacht gegaard - eigen jus - Zwolse mosterd

VEGETARISCHE QUICHE | 21,95
pompoen - spinazie - walnoot - gruyère saus van eekhoorntjesbrood

SCHNITZEL "EKKELENKAMP" | 21,95
paprika - spek - ui - champignons champignon roomsaus

VOOR DE VLEESLIEFHEBBER
IERSE OSSENHAAS BIEFSTUK (MEERPRIJS 9,95)
± 200 GRAM - GEGRILD - | 34,50
keuze uit: huisgemaakte kruidenboter óf
eigen jus met truffel cognac en paddenstoelen

GRILL SPECIAL | 26,95

(MEERPRIJS 3,00)

vlees van de grill met bijpassende saus en garnituur
Bij alle hoofdgerechten serveren wij een
frisse salade en frites met fritessaus.
Extra portie frites of salade | 2,95

Tipje
huisgemaakte
truffelmayonaise
1,00

NAGERECHTEN
HAZELNOOT SCHUIMTAART IJS | 8,50
hazelnoot ganache - merengue - botercreme

MANGO PASSIEVRUCHT BAVAROISE | 8,50
kokosmakronen - gel van bruine rum - ananas sorbetijs

HOOFDGERECHTEN

VANILLE ROOMIJS | 8,50

VIS "SPECIAL" | 23,95

KAASPLANKJE | 8,50

met bijpassende saus en garnituur

3 boerderijkaassoorten - notenbrood - chutney

EENDENBORST | 23,95

KOFFIE "EKKELENKAMP" | 6,50

filet - gevogelte jus - Grand Marnier

koffie of thee naar keuze + diverse zoetigheden

advocaat - chocoladesaus - slagroom

Niet alle ingrediënten staan vermeld op de kaart. Heeft u allergieën of dieetwensen, meld u dit dan alstublieft bij onze bediening.

DINER

