
 

Dinerkaart

VOORGERECHTEN
Pasteitje   € 8,95
met een ragout van bospaddenstoelen en truffel

Hertenham    € 10,75
met vijgen, abrikoos, noten, stroop van balsamico en 
krokantje van schorseneren

Tartaar van gerookte makreel € 9,75
met gebrande hazelnoten, citroen en pompoen crème 

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en 
kruidenboter

NAGERECHTEN

Warme kersen     € 6,95
met vanille ijs in en huisgemaakte oublie

Choco combi    € 7,95
chocolade mousse, witte chocolade ijs en brownie van pure 
chocolade met gezoute caramel

Gepoft appeltje   €7,25
met walnoten en kaneelijs

Kaasplankje    € 8,95
drie soorten kaas met kletsenbröd en vijgencompôte 
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 
bonbons 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

Platte steak “longhaas”  € 19,25
met gerookte en gekonfijte krieltjes, paddenstoelen, 

gegrilde prei en jus van laurier

Varkenshaassaté    € 18,75
met satésaus, gebakken uitjes, kokos, kroepoek en zoet zure 

komkommer, geserveerd met frites en mayonaise

Parelhoen    € 19,25
met noodles, lotus wortel, crème van schorseneren en jus 

van five spices

Vis

Schelvis                            € 18,50
met gegratineerde truffelaardappels, mini paksoi en 
saffraansaus

Kabeljauw    € 19,25
met aardappelmousseline, wortel crème, Romanesco en 
kerrieschuim
 
Vegetarisch

Krokante Polenta   € 16,50
met gebakken paddenstoelen, kaas krokantje, 
granaatappel en jus van paddenstoelen

Quiche   € 16,25
met spinazie, geitenkaas, honing 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 

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

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

bereiden


