
 

Dinerkaart

VOORGERECHTEN
Bietencarpaccio  € 8,75
Met gesuikerde noten, gemengde sla en gefrituurde 
geitenkaas 

Rouleau van gerookte zalm € 9,25
Met citruscrème, ingelegde bloemkool en wakamé

Steak tartaar  € 9,75
Met gepocheerd ei, truffelcrème en wonton krokantje

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie, laat het ons dan 
weten, zodat wij met grote zorg uw gerecht kunnen bereiden

NAGERECHTEN

Aardbeien romanoff  € 7,25
Aardbeien, merengue en saus romanoff 

Banoffee    € 7,25
Banaan, karamel, digistive biscuit en chocoladeschot

Terrine van sorbet  € 7,25
Vers fruit, kletskoppen en vanille room 

Kaasplankje   € 8,95
Drie soorten kaas met kletsenbröd en vijgen compôte 
Tip: glaasje Tawny port van Wijnkooperij Klosters  €4,25

Bronsbergen koffie/thee € 7,00
Koffie of thee naar keuze met diverse lekkernijen

Koffie/thee met bonbons € 5,25
Koffie of thee naar keuze met diverse handgemaakte bon-
bons van Grand Pasteur

Koffie ‘Gorssels Geheim’ € 6,50
Koffie of thee naar keuze met een schitterende likeur 
op basis van eau-de-vie en pure karamel

HOOFDGERECHTEN

Vlees

Diamanthaas  € 19,50
Aardappeltjes uit de oven, gepofte paprika en peperjus 

Varkenshaassaté   € 18,75
Satésaus, gebakken uitjes, kokos, kroepoek en atjar, geser-
veerd met frites 

Eend    € 18,95
Aardappelmousseline, gekarameliseerde witlof en portjus

Vis

Scholfilet    € 18,75
Met pommes dauphine, snijbonen, peultjes en nootjesboter 

Gamba’s    € 19,25
Notenrijst, oosterse groentes en casave kroepoek
 

Vegetarisch

Piadina   € 17,25
Met blauwe kaas, rucola, perzik, courgette, rode ui en een 
kruidensaus 

Quiche   € 16,25
Met spinazie, geitenkaas en pijnboompitten

Chef’s special

Bordspecial van de chef € Dagprijs
Wisselend hoofdgerecht 

Portie frites    € 2,75
Breid uw hoofdgerecht uit met een portie frites, inclusief 
mayonaise

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade 

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie, laat het 
ons dan weten, zodat wij met grote zorg uw gerecht kunnen 

bereiden

Zondag t/m donderdag 17.00-20.00 uur
Vrijdag en zaterdag 17.00-21.00 uur


