
 

Dinerkaart

VOORGERECHTEN
Geitenkaas mousse  € 9,75
met brioche broodje, avocado, papaya en honing

Eendenborst    € 9,75
gemarineerde, gerookte eendeborst met couscous, little 
gem sla, sesamkoekje en sinaasappeldressing

Garnalen cocktail   € 9,75
zachtgegaarde garnalen,met appel, bieslook, venkel, 
cocktailsaus en krokantje van wonton

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

Verse aardbeien    € 7,75
met sabayon, huisgemaakte oublie en vanille ijs

Witte chocolademousse  € 7,75
met frambozen, stroop steranijs, frambozen sorbet ijs en 
krokantje van chocolade

Kaasplankje    € 8,95
vier 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

Diamanthaas    € 19,00
met aardappelgratin, gegratineerde tomaat en bearnaisesaus

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

Krokante eendenbout  € 18,50
met linzen, gegrilde savooiekool, saliejus en hazelnoot

Vis

Scholfilet                            € 19,25
met aardappelmousseline, gepofte paprika en sauce vierge

Zalm    € 19,00
met corso pasta, gepofte cherrytomaat, spinazie, kruidenolie 
en beurreblanc

Vegetarisch

Piadina   € 16,75
met blauwe kaas, mango, rucola, rode ui, paddenstoel en 
crème fraiche 

Risotto    € 16,50
met venkel, doperwt, groene asperges, gepofte tomaat en 
koekje van Parmezaan

Chef’s special

Bordspecial van de chef  € dagprijs
wisselend hoofdgerecht 

Portie frites     €   3,25
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




