Wine
Net even anders dan anders: samen genieten van een selectie heerlijke
hapjes! Lekker als uitgebreide lunch, royaal verzorgde borrel of licht diner.
Ook te bestellen in combinatie met een kleine wijnproeverij.
Onze supermalse ossenhaasbiefstuk wordt standaard perfect
gebakken (tenzij u anders aangeeft) en geserveerd in eigen jus.
Heerlijk om in te dopen met witbrood!
Biefstuk ossenhaas

Lolly van geitenkaas met gekarameliseerde noten
Gemarineerde olijven
Crudités met een kruidendip
Focaccia stengels
Tartaar van ossenhaas met een crème van eidooier
Rillettes van kabeljauw in een kruidenkoekje met een kerriecrème
Broccolisoep met rivierkreefjes en bosui
Caeser salad met hoender en kaaskoekje
Garnalencocktail op een blini
Wrap met Oosterse groenten

€ 19,50

Biefstuk ossenhaas spicy
rode peper en koriander

€ 21

Biefstuk ossenhaas Rossini
gebakken ganzenlever

€ 25

Toeslag biefstuk

Plateau van bites

XL

€5

De biefstukken worden geserveerd met witbrood, frieten en
huisgemaakte mayonaise.

Plateau Bites:
Plateau Deluxe:
Inclusief huisaperitief en 3 proefglaasjes geselecteerde wijnen

Bijgerechten
Gemengde salade

€4

portie friet

€3

Appelcompote

Extra bij te bestellen:
Molenaarsbrood met olijfolie en fleur de sel boter

€ 2,50

€9

Kipnuggets met frietjes en appelcompote

€7

Spaghetti bolognese

€8

Pannenkoek met stroop

€6

Kinderijsje

€ 3,50

Les Vignerons, Languedoc
Een heerlijk frisse wijn uit het zuiden van Frankrijk. De wijnmakers
staan bekend om hun kunst van het blenden. Een fruitige wijn met hints
van appel, peer en meloen.

Voor de Kinderen
Mini biefstuk met frietjes en appelcompote

€ 14,50 p.p
€ 19,50 p.p

Khipu, Chardonnay
Een prachtige Chardonnay, die door de trage rijping in een kouder
klimaat verfijnde smaken heeft ontwikkeld en aroma’s van ananas en
mango geeft. De lichte houtrijping geeft de wijn iets meer romigheid.
Les Hauts de la Garrigue, Languedoc-Roussillon
Een mooie wijn uit het grootste wijngebied van Frankrijk. Deze rode
wijn heeft een volle smaak van rijp en sappig fruit, met subtiele tannines
in de afdronk. In de neus aroma’s van zwarte bes en specerijen.

€ 4,50

Drie gangen
€ 29,50
Vier gangen
€ 34,50

Maak een vrije keuze uit de gerechten op deze pagina.
Alle gerechten zijn tevens à la carte te bestellen tegen de genoemde prijzen.

VOORGERECHTEN

SOEPEN

Tartaar van ossenhaas
met een crème van eidooier,
oude kaas en truffel

€ 12

Velouté van broccoli
met rivierkreeftjes en bosui
(ook vegetarisch te bestellen)

€6

Rillettes van kabeljauw
met een hartig kruidenkoekje
en een dille-ricotta crème

€ 12

Oosterse Tom kha kai
met kokos, kip en koriander

€7

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

€ 19
Rouleau van hoender
met een jus van salie,
aardappelgratin en een crème
van doperwten

Panna cotta
met gemarineerde mango en
bloedsinaasappelijs

Zacht gegaarde roodbaars
met een sinaasappel beurre
blanc en gesmoorde venkel

€ 19

€ 11
Grand dessert - bestaande uit
* hangop met frambozengelei
* 3 bereidingen van chocolade
* crème brûlée (+ € 4,- in menu)

Koffie
‘Vrienden van het Vrijthof ’
LET OP: Het is niet uitgesloten dat gerechten allergenen bevatten

€7

€ 6,50

