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

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Champions Dordogne		

€ 8,75

Hertenham 			

€ 9,95

met zwarte knoflookmayonaise

meloenchutney, gekarameliseerde zilveruitjes
en pastinaak chips

Ceviche van Makreel		

€ 9,95

zoete aardappel, tomaat, gepofte mais en limoenrasp
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood en
kruidenboter

Vlees
Bavette				

€ 19,75

Varkenshaassaté 			

€ 18,75

Parelhoen		

€ 19,25

gepofte knolselderij, gebakken paddenstoelen en rode wijn jus

satésaus, gebakken uitjes, seroendeng, kroepoek en zoet
zure komkommer, geserveerd met frites en mayonaise

met hete bliksem, pistache crumble en calvados jus

Vis
Kabeljauw

			

€ 19,75

witte bonen, chorizo, venkel, venkelschuim en chorizo-olie

Dorade				

NAGERECHTEN

bospeen, bisque, rouille en zwarte olijven crumble

Crème brûlée 			

€ 8,00

Donkere chocolade mousse		

€ 8,25

Kaasplankje Hollands			

€ 9,25

met Walnoten ijs en een crumble van koekjes

karamel, hazelnoot en vanille ijs

vier soorten Hollandse (rauw-melkse) kaas met noten,
druiven en grove mosterd

Kaasplankje Buitenlands		

€ 9,95

vier soorten buitenlandse (gepasteuriseerde) kaas met
kletsenbröd, druiven en vijgenchutney
tip: glaasje Tawny port €4,50

Bronsbergen koffie/thee		

€ 7,25

koffie of thee naar keuze met diverse lekkernijen

€ 19,75

Vegetarisch
Linzen Curry			

€ 17,50

Aubergine 			

€ 17,25

met naanbrood en reita (yoghurt, knoflook, munt
en koriander-dip)

op Aziatische wijze met geitenkaas, zoet-zure pompoen
en pompoen crème

Chef’s special
Bordspecial van de chef		
wisselend hoofdgerecht

€ dagprijs

Extra’s
Boerenbrood diner

€ 3,25

Koffie/thee met bonbons		

koffie of thee naar keuze met diverse handgemaakte
bonbons van Grand Pasteur

€ 5,75

breid uw hoofdgerecht uit met een broodje kruidenboter

Koffie ‘Gorssels Geheim’		

€ 6,95

breid uw hoofdgerecht uit met een portie frites,
inclusief mayonaise

koffie of thee naar keuze met een schitterende likeur
op basis van eau-de-vie en pure karamel

Portie frites

€ 3,25

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

