
SUGGESTIES - DRINKS 
 

Gin‘ The Pits’(Star of Bombay met rood fruit - Hibiscus) € 11,00 
Gin &Tonic ( sinaasappel en kaneel) € 11,00 

Negroni Spritz (cava, campari, rode Martini) € 9,00 
Bombay Bramble Gin (braambes & framboos) € 11,00 

Citrusmocktail € 7,00 
Nogroni (Crodino, pompelmoes, sinaas, limoen)  € 7,00 

 

SUGGESTIES - FOOD 
 

Soep 
Pompoensoep met hamsnippers € 8,50  

Erwtensoep met spekjes en croutons € 8,50 

Voorgerechten 
Wildpaté met duo van confituur en toast € 16,00  

 Salade met blokjes geroosterde zoete aardappel, pompoen,  
feta en geroosterde amandelen € 15,00  

  Scampi op oosterse wijze (met cashewnoten) € 17,00  
 

Hoofdgerechten 
Hertensteak met een truffelroomsausje en boschampignons € 28,00  

 Konijnenbout op grootmoeders wijze en krieltjes € 24,00  
Wildragout met een witloofslaatje en dennenappeltjes  € 26,00 

 Hazenrug met een sausje van rode porto met appeltje, veenbessen € 32,00 

 Sliptongetjes van de chef (boter, citroen, peterselie en kappertjes) € 25,00 
Gegrilde Lomo Iberico met saus naar keuze en herfstgarnituur € 25,00 
Gegrilde zalm op een bedje van prei met een basilicumroomsausje € 25,00 

 

Pasta ‘s 

 Ravioli (ricotta & spinazie ) met salieboter & noten  € 16,00 
Pasta met raapstelen en salsiccia al finocchio (venkelworst) € 18,00 

 

Dessert 
Crème brûlée met kaneel € 9,00 
Moelleux met vanille-ijs € 9,50 

Vers vanille-ijs met Amarena kersen € 9,00 
Coupe Framboise  (ijs met warme bosvruchten mengeling) € 9,50 

Duo van chocolademousse   € 8,50 
 

SUGGESTIES - WIJNEN PER GLAS 
 

 Giusti Rosalia Prosecco Extra Dry - € 8,00 / glas - € 35,00 / fles 
Heerlijke extra dry Prosecco met fijne mousse. Ideaal als aperitief.    

 Abadia di San Campo Terras Gauda - € 6,00 / glas  - € 30,00 / fles 
Frisse Albarino uit Rias Baixas, Galicië.  Voor bij salades en vis.  

 Perrin Côtes du Rhône Village - € 6,00 / glas  - € 30,00 / fles 
Zacht rood gemaakt van Grenache en Syrah met mooie zuren en lange afdronk. 

Heerlijk bij stevig wild.  
Zorgvuldig geselecteerd door 

 


