
4 gangen

Laat u verrassen door 
onze chef en zijn team!

Zij verwennen u 4 gangen lang 

met culinaire surprises 

waarin de mooiste producten van het seizoen 

en van onze streek de hoofdrol spelen.

39,75
CHEFS
MENU  



7,00

7,00

7,00

7,00

SOEPEN  

Arcense mosterdsoep met 
uitgebakken Livarspekjes en bosui 

Provençaalse tomatensoep met 
crème fraîche en basilicumolie

Heldere ossenstaartbouillon met knapperige 
groentes en een ravioli van bospaddenstoelen

Licht gebonden curry soep met een  
vleugje gember en geplukte kip

Al onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter. 
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

5,25Tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood, 

kruidenboter en 2 dipjes

ook mogelijk



VOOR
GERECHTEN

Dun gesneden tonijn met een zoetzuur van komkommer,  
soja-gember saus, wasabi-mayonaise en wakame

Rundercarpaccio met een frisse salade, truffeldressing,  
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Huisgerookte zalm met Veulense geitenkaas,  
citroenmayonaise en een aardappel-appelsalade

Maasparelplank; 
4 kleine gerechtjes en een mosterdsoepje

Gamba’s  in een gele currysaus met kokos en bosui 
en gegrild foccacia brood

Al onze voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter. 
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

15,75

13,75

13,75

15,75

14,75



MOSSELEN
22,50  

Traditioneel
Mosselen in droge witte wijn

  of

Dronken
Mosselen in Hertog Jan Karakter bier

  of

Spaans
Mosselen met tomatensalsa, 

knoflook en Spaanse peper

Mosselen (1 kg) worden geserveerd met frites, bijpassende sausjes en een frisse salade



SALADE

Zomerse salade met diverse vissoorten, komkommer  
spaghetti, avocado en een mosterd-dille dressing

Gemengde salade met pikante biefreepjes in sojasaus, 
zongedroogde tomaat en kroepoek

Salade met gemarineerde venkel, groene asperges,
gebakken geitenkaasjes en gegrilde watermeloen 

Al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter. 
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

Klein       Groot

14,75

14,75

14,75

18,75

18,75

18,75



24,75

19,75

18,75

23,75

18,75

23,75

HOOFD
GERECHTEN         

Gegrilde kalfsentrecote met gegrilde groentes en salsa verde

Op de huid gebraden maishoender supréme met dragonsaus  
en een crème van pastinaak en truffel

Burger de Maasparel; runderburger op gegrild brioche brood,  
uitgebakken spek, ui, tomaat, jalapeno-pepers, BBQ-saus en salade

Rosé gebraden biefstuk van het Friesländer rund met een romige  
pepersaus en een spies van gepofte paprika

Krokant gebakken schnitzel met een stroganoffsaus  
en een vleugje Hertog Jan Grand Prestige

Mixed grill; (± 250 gram) biefstuk, varkenshaas en kipfilet  
met een warme knoflooksaus



24,75

22,75

23,75

18,75

18,75

HOOFD
GERECHTEN         

Stoofpotje van Geuldallam met een gegrilde  
lamskotelet en ratatouille

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met fregolapasta,  
witte-wijnsaus, koningskruid en wokgroentes

Kabeljauwfilet met scampi’s en venusschelpen  
met een saffraansaus

Vegaburger de Maasparel; gegrild brioche brood,  
ui, tomaat, jalapeno-pepers, BBQ-saus en salade

Portabello’s gevuld met een paddenstoelenragout,  
fijne kruiden en overbakken met Gruyere-kaas



KEUZE
DINER

 

28,50
3 GANGEN 

1

2

3

Arcense mosterdsoep met uitgebakken 
Livarspekjes en bosui

 of
Provencaalse tomatensoep met 
créme fraîche en basilicumolie

 of
Heldere ossenstaartbouillon met knapperige groentes 

en een ravioli van bospaddenstoelen

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met fregolapasta, 
witte-wijnsaus, koningskruid en wokgroentes

 of
Krokant gebakken schnitzel met een stroganoffsaus 

en een vleugje Hertog Jan Grand Prestige
 of

Op de huid gebraden maishoender Supréme met 
dragonsaus en een crème van pastinaak en truffel

 of
Portabello’s gevuld met een paddenstoelenragout, 

fijne kruiden en overbakken met Gruyere-kaas 

Koffie of  thee
 of

* IJskoffie; koffie, Kahlua, roomijs en slagroom
 of

* Mangobavarois met een compote 
van mango, citrus en Franse dragon

* meerprijs 3,00



7,50

7,50

7,00

7,00

13,00

DESSERTS
 

Semifreddo van frambozen met een hangop 
van sinaasappel en limoen met rood fruit

Vanilleroomijs met slagroom 
en verse Hollandse aardbeien

Mangobavarois met een compote van 
mango, citrus en Franse dragon

IJskoffie; 
koffie, Kahlua, roomijs en slagroom

Kaasplankje van binnenlandse en 
buitenlandse kaassoorten


