Diners
Menu 1
€ 19,95 p.p.
Groente- of tomatensoep
***
Reuze schnitzel met champignon-roomsaus
Zalmmoot met witte wijnsaus
***
Tropische sorbet met vruchtjes en slagroom
Menu 2
€ 21,60 p.p.
Tomatensoep of kipcocktail
***
Stoofpotje van kip met sperzieboontjes
Varkenshaasmedaillons met pepersaus
***
Dame blanche met warme chocoladesaus en
slagroom
Menu “Prins Heerlijk”
€ 25,75 p.p.
❖ Ardennerham met galiameloen
❖ Zalmcocktail met een romige whisky saus
***
❖ Visbrochette van 3 soorten vis met een
witte wijnsaus
❖ Kipfiletbrochette van de grill met een
stroganoffsaus.
***
❖ Boeren vanille-ijs,warme chocoladesaus,
nootjes, slagroom
❖ Cheesecake puntje, bastogne ijs, warme
kersen, slagroom
Menu “De Heerlijckheid
€ 26,75 p.p.
❖ In aioli gebakken champignons met verse
peterselie
❖ Garnalencocktail met rucola en
cocktailsaus
***
❖ Diamanthaas met spekjes en portsaus
❖ Botervisfilet met dragonsaus
***
❖ Italiaans vanille-roomijs, warme kersen met
Licor 43 en slagroom
❖ Boeren vanille-ijs, warme chocoladesaus,
nootjes en slagroom

De Twee Stromingen
€ 26,75 p.p.
❖ Zalmcarpaccio met een dressing van
limoen en verse tuinkruiden
❖ Gemengde salade met gerookte kip op
smaak gemaakt met een groene
pestodressing
***
❖ Getrancheerde varkenshaas van de grill
met traditionele champignon truffelroomsaus
❖ Op de huid gegrilde zalmfilet met een
dille- roomsaus
***
❖ Italiaans vanille-roomijs, warme kersen met
Licor 43 en slagroom
❖ Apfelstrudel, ambachtelijk kaneelijs en
slagroom
Alle diners worden geserveerd met:
❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Aardappelgarnituur
❖ Gestoofde groenten
❖ Rauwkostsalade
❖ Mayonaise & appelcompote

Zelf diner samenstellen?
U kiest uit onderstaande gerechten een koud
voorgerecht of soep.
Vervolgens kiest u een hoofdgerecht en als toetje
een nagerecht. Zo stelt u zelf het 3-gangendiner
samen.
Heeft u een 4-gangendiner? Dan kiest u 1
voorgerecht en soep of 2 voorgerechten.
U maakt de keuze voor iedereen, het is niet
mogelijk dat iedere gast een aparte keuze maakt.
3-Gangendiner:
4-Gangendiner:

€ 20,75
€ 25,50

Koude voorgerechten
❖ Gerookte zalm op een bedje van veldsla
met dillesaus
❖ Kipkerriecocktail met een romige
cocktailsaus
❖ Hollandse garnalencocktail met
cocktailsaus
❖ Meloenpartjes met ardennerham
❖ Rundercarpaccio op een saladebedje
met pijnboompitjes en truffelmayonaise
❖ Rijkelijk gegarneerde rundvlees salade
Soepen
❖ Franse uiensoep met kaas croutons
❖ Oma’s tomatensoep met ballen!
❖ Heldere kippensoep
❖ Champignoncrèmesoep
❖ Rundvleesbouillon met verse groente
❖ Aspergesoep met ham en prei

Hoofdgerecht
❖ Zalmmootjes met een dille-roomsaus
❖ Vispannetje gegaard in chardonnaysaus
❖ Boeuf bourguignon met champignons en
wortelgarnituur
❖ Belgisch stoofvlees afgeblust met
trappistenbier
❖ Hongaarse goulash
❖ Varkenshaasmedaillons met groene
pepersaus
❖ Varkensschnitzel met
champignonroomsaus
❖ Kipfiletspies met een huisgemaakte
stroganoffsaus
❖ Kalkoenfilet met jachtsaus en
champignons
❖ Stoofpannetje met kip op Oosterse wijze
Desserts
❖ Tropische sorbet
❖ Dame blanche
❖ Vanille-ijs met warme kersen
❖ Apfelstrudel ‘Royal’

Alle diners worden geserveerd met:
❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Aardappelgarnituur
❖ Warme groenten
❖ Rauwkostsalade
❖ Mayonaise & appelcompote

Allergieën?
Uiteraard kunnen wij met diverse allergieën
rekening houden als u dit vooraf kenbaar maakt
aan ons.

Dessertbuffet
Wat is er u lekkerder om uw diner of buffet af te
sluiten met een overheerlijk ijsje of ijsbuffet.
Tot Slot!
€ 7,00 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Warme chocoladesaus
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom
❖ Geserveerd met vuurwerk fontein

Op de goede afloop
€ 8,75 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Luxe bavarois taarten
❖ Geflambeerde kersen
❖ Warme chocoladesaus
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom
❖ Geserveerd met vuurwerk fontein

Luxe Grand Dessert
€ 13,50 p.p.
❖ Luxe ijstaarten in diverse smaken
❖ Luxe bavarois taarten
❖ Geflambeerde kersen
❖ Chocoladefontein met diverse dippers
zoals aardbeien, marshmallows en lange
vingers
❖ Slagroomsoezen
❖ Vers gesneden fruit
❖ Traditionele tiramisu
❖ Appelcrumble met vanillesaus
❖ Slagroom
Hollands Toetjesbuffet
€ 6,00
❖ Custardpudding
❖ Griesmeelpudding
❖ Rijstepap
❖ Slagroom
❖ Lauwwarme bramensap
❖ Boerenkwark met rode vruchten

Desserts
Vanille-ijs met warme kersen
❖ Italiaans vanille-roomijs
❖ Warme kersen met Licor 43
❖ Slagroom

€ 4,65

Tropische sorbet
❖ 2 soorten sorbetijs
❖ Vers gesneden fruit
❖ Slagroom

€ 4,50

Apfelstrudel Royal
❖ Apfelstrudel
❖ Ambachtelijk kaneelijs
❖ Slagroom

€ 5,15

Dame Blanche
❖ Boeren vanille-ijs
❖ Warme chocolade saus
❖ Nootjes
❖ Slagroom

€ 4,40

Coupe Romanoff *

€ 4,95

*seizoen product

❖ Vanille-ijs
❖ Verse Hollandse aardbeien
❖ Slagroom
Kersen & Cheese
❖ Cheesecake puntje
❖ Bastogne ijs
❖ Warme kersen
❖ Slagroom

€ 5,50

Trio mono dessert
(allergeenvrij)
❖ Een trio met tropisch sorbet ijs
❖ Rode vruchten

€ 4,15

