
Arcense mosterdsoep met LiVar spekjes en bosui
 of
Geroosterde paprika-tomatensoep  
met Provençaalse kruiden en basilicumolie
 of
Heldere ossenstaartbouillon met groentes en verse kruiden

Krokant gebakken schnitzel met stroganoffsaus
 of
In de oven gegaarde red snapper filet met pesto, couscous  
en een saus van schaal- en schelpdieren
 of
Maishoender gevuld met paddenstoelen tapenade en omwikkeld  
met katenspek, geserveerd met een truffeljus
 of
Portabello gevuld met champignonsragout, overbakken met 
Gruyère kaas, rucola en balsamico siroop  

Koffie of Thee
 of
*Wentelteefje met vanille roomijs en vanillesaus
 of
*Witte chocoladeparfait met gezouten karamelsaus

   3-gangen
Keuzemenu 29,50

VANAF

*meerprijs 

4,00

 mogelijk 



6,50Tip van onze Chef!
brood, boter en 2 dipjes.

Voorgerechten
Rundercarpaccio met pestomayonaise,  
frisse salade, hazelnootcrumble en  
Parmezaanse kaas  15,75

Gravad Lax ingelegd met kruiden en limoncello,  
zoetzure komkommer, venkelsalade en een  
honing-dille dressing 15,75

Frisse salade van runder pastrami, gemarineerde  
geitenkaas, rucola en zongedroogde tomaat  14,75

Gamba’s met een knoflook-Pernod saus en  
gestoofde prei  16,75

Maasparel plank; 4 kleine gerechtjes en een  
klein kopje soep 15,75

 mogelijk 



Soepen
Arcense mosterdsoep  
met LiVar spekjes en bosui  7,50

Geroosterde paprika-tomatensoep  
met Provençaalse kruiden en basilicumolie 7,50

Tom Kha Kai; Thaise kokossoep  
met gember, citroengras en geplukte kip  8,00

Heldere ossenstaartbouillon  
met groentes en verse kruiden  7,50

 mogelijk 

 mogelijk 



Hoofdgerechten
Rosé gebraden kogelbiefstuk met een spiesje  
van gepofte groentes en pepersaus  25,75

Krokant gebakken schnitzel  
met Stroganoffsaus 21,75

Op de huid gebakken dorade filet met fregola,  
tomaat, pesto en een saffraan saus  25,75

In de oven gegaarde red snapper filet  
met pesto, couscous en een saus van  
schaal- en schelpdieren  22,75



Gegrilde runder rib-eye met kruidenboter  
en gegrilde groentes  26,75

Maishoender gevuld met paddenstoelen  
tapenade en roomkaas, omwikkeld met  
katenspek en een truffeljus 22,75

Op de huid gebakken boerderij eend met  
gewokte groentes, rode Portsaus en  
uiencompote  25,75

Portabello gevuld met champignonsragout,  
overbakken met Gruyère kaas, rucola en  
balsamico siroop  19,75

Hoofdgerechten



Desserts
Witte chocoladeparfait  
met gezouten karamelsaus  8,00

Mango cheesecake  
met een mangocompote  9,00

Wentelteefje  
met vanille roomijs en vanillesaus 8,00

Bitterbal van gele room en gedroogd fruit,  
met frambozenbavarois en rodevruchten coulis 9,00

Kaasplankje  
van binnen- en buitenlandse kaassoorten   14,50


