
ZOMERMENU
4 gangen

Carpaccio van ossenhaas met een truffelmayonaise,  
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en een frisse salade 

of
Pokebowl met huisgerookte zalm, sushi rijst, rode ui,  

komkommer, sojabonen, radijs, mais en wasabi mayonaise 
 
  

Heldere ossenstaart bouillon met fijne groente en kruiden uit onze eigen tuin 

  
Rosé gebraden biefstuk met een romige pepersaus  

en een spiesje van gegrilde groentes 
of

Op de huid gebakken zeebaars met gamba’s en kokkels  
en een saus van yuzu en witte wijn   

  
Koffie of  thee

of
Parfait van blauwe bessen, merengue en chocolademousse

47,50

mogelijk



SOEPEN
Arcense mosterdsoep  

met uitgebakken spekjes en lente ui 

7,00

Pomodori soep  
met Provençaalse kruiden en basilicumolie 

7,00

Heldere ossenstaart bouillon met fijne groente  
en kruiden uit onze eigen tuin 

7,50

Bouillabaisse  
met een rijkelijk visgarnituur  

8,25

mogelijk

6,50Tip van onze Chef!
Broodplankje met rustiek brood, 

kruidenboter en 2 dipjes.



VOORGERECHTEN

Vittello Tonato, dun uitgesneden kalfsmuis  
met tonijn crème, cornichons en rucola 

14,75

 
Carpaccio van ossenhaas met een truffelmayonaise,  

Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en een frisse salade 

14,75

 
Spicy gamba’s uit de oven met gegrild focaccia brood  

15,75

 
Maasparelplank; 4 kleine gerechtjes en een mosterdsoepje  

15,75

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



SALADES
klein of groot

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

14,75/18,75

Salade met feta, kappertjes, olijven,  
zongedroogde tomaat en hummus 

13,75/17,75

Pokebowl met huisgerookte zalm, sushi rijst, rode ui,  
komkommer, sojabonen, radijs, mais en wasabi mayonaise  

15,75/19,75

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

mogelijk



MOSSELEN

Mosselen (1 kg) worden geserveerd met frites,  
bijpassende sausjes en een frisse salade.
Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

Dagprijs

Traditioneel
Mosselen in droge witte wijn

Dronken
Mosselen in Hertog Jan Karakter bier

Spaans
Mosselen met tomatensalsa,  
knoflook en Spaanse peper



HOOFDGERECHTEN
Limburgse maishoender gevuld met roomkaas  

en basilicumpesto en een Hertog Jan Weizener saus 

21,75

Black Angus burger; op gegrild brioche brood, tomaat,  
rode ui, jalapeno pepers, truffelmayonaise en oude kaas 

19,75

 
Crispy gebakken eendenborstfilet  

met roerbakgroentes en een rode port saus 

25,75

Rosé gebraden kogelbiefstuk met een romige pepersaus  
en een spiesje van gegrilde groentes 

25,75

Portabello gevuld met een ragout van paddenstoelen,  
overbakken met Gruyere kaas 

18,75



HOOFDGERECHTEN
Vegaburger; op gegrild brioche brood, tomaat, rode ui,  

jalapeno pepers, truffelmayonaise en oude kaas 

19,75

Op de huid gebakken zeebaars met gamba’s en kokkels  
en een saus van yuzu en witte wijn 

24,75

In de oven gegaarde rode mulfilet met een korst  
van basilicumpesto en een koningskruidsaus 

21,75

Krokant gebakken schnitzel met een Stroganoffsaus 

19,75



DESSERTS
Hollandse aardbeien met vanille roomijs en slagroom 

8,00

Clafoutis van kersen met vanillesaus en kersen ijs 

7,50

Parfait van blauwe bessen, merengue en chocolademousse

7,50

Bavarois van tropisch fruit met een gegrilde ananasspies 

7,50

Kaasplankje van binnenlandse en buitenlandse kaassoorten

13,50



KEUZEDINER
3 gangen 29,50

VANAF

Arcense mosterdsoep met uitgebakken spekjes en lente ui 
of

Pomodori soep met Provençaalse kruiden en basilicumolie 
of

Heldere ossenstaart bouillon met fijne groente en kruiden uit onze eigen tuin 

Limburgse maishoender gevuld met roomkaas en basilicumpesto  
en een Hertog Jan Weizener saus 

of
In de oven gegaarde rode mulfilet met een korst van basilicumpesto  

en een koningskruidsaus 
of

Krokant gebakken schnitzel met een stroganoffsaus 
of

Vegaburger op gegrild brioche brood, tomaat, rode ui,  
jalapeno pepers, truffelmayonaise en oude kaas 

Koffie of  thee
of

*Parfait van blauwe bessen, merengue en chocolademousse 
of

*Bavarois van tropisch fruit met een gegrilde ananasspies 

*meerprijs 4,00

mogelijk


