
WILDMENU
 44,50

Carpaccio van hert met gebakken balkenbrij, frisse salade,  
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffeldressing   

of                                                                                                                                
Wildpaté met een appel-rozijnencompote, een saus van rode port  

en appelstroop 
          

Drie bereidingen van wild; stoofpotje van ree, hert en wildzwijn,  
wildzwijnmedaillon en filet van hert met een krachtige wildjus

 

Huisgemaakte pumpkin pie met pistache-ijs
of                                                                                                                                

Vanille crème brûlée afgebrand met rietsuiker en vanille-ijs

Wilt u uw wildmenu uitbreiden naar een 4-gangen menu  
met een wildbouillon? Meerprijs  6,00



KEUZEDINER
3 gangen 29,50

VANAF

Arcense mosterdsoep  
met uitgebakken spekjes en bosui

of
Franse uiensoep gegratineerd met briochebrood en gruyèrekaas

of
Romige bospaddenstoelsoep 

Maishoender gevuld met paddenstoelen tapenade  
en omwikkeld met katenspek, met een truffeljus

of
Krokant gebakken schnitzel met paddenstoelenroomsaus

of
Gebakken heekfilet met gemarineerde zuurkool  
en een saus met bundelzwammen en witte wijn 

of
Groentenstrudel met linguine en een salsa van tomaat, ui,  

olijven en kappertjes 

Koffie/thee
of

Chocoladebavarois met chocoladegelei en een stoofpeertje*
of

Kaneelparfait met hazelnotenmousse en karamelsaus*

*Meerprijs 4,00

mogelijk



VOORGERECHTEN
Carpaccio van hert met gebakken balkenbrij, frisse salade,  

pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffeldressing 

15,75

 
Wildpaté met een appel-rozijnencompote,  

een saus van rode port en appelstroop

14,75

 
Huisgerookte zalm, met gebakken coquilles  

en een lauwwarme spekjesdressing  

15,75

 
Rode bieten carpaccio met ingelegde bietjes  

en in panko gebakken geitenkaas 

14,75

Maasparel plank; 4 kleine gerechtjes en een klein kopje wildbouillon  

15,75

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



SOEPEN
Arcense mosterdsoep  

met uitgebakken spekjes en bosui 

7,50

Heldere wildbouillon met een ravioli van truffel en paddenstoelen 

8,00

Franse uiensoep gegratineerd  
met briochebrood en gruyèrekaas 

7,50

Romige bospaddenstoelsoep 

7,50

mogelijk

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



HOOFDGERECHTEN
Op de huid gebakken zalmfilet  

met paddenstoelenrisotto en mosterdsaus 

25,75

Gebakken heekfilet met gemarineerde zuurkool  
en een saus met bundelzwammen en witte wijn 

22,75

Krokant gebakken schnitzel met paddenstoelenroomsaus  

20,75

Maishoender gevuld met paddenstoelen tapenade  
en omwikkeld met katenspek, met een truffeljus 

22,75

Groentenstrudel met linguine en een salsa van tomaat,  
ui, olijven en kappertjes

19,75



HOOFDGERECHTEN
Wildstoofpotje van hert, ree en wildzwijn,   
paddenstoelen, zilveruitjes en peperkoek 

22,75

Drie bereidingen van wild; stoofpotje van ree, hert en wildzwijn,  
wildzwijnmedaillon en filet van hert met een krachtige wildjus 

26,75

Gebraden hertenrugfilet met hete bliksem,  
gebakken paddenstoelen en een krachtige wildjus 

29,75

Rosé gebraden kogelbiefstuk met een rode uiencompote,  
gegrilde groenten en bearnaisesaus 

25,75

Duo van kalf; zacht gegaarde kalfssukade en rosé gebakken kalfsoester  
met een rode port-sjalottensaus, pastinaak-crème en pastinaakchips 

26,75



DESSERTS
Vanille crème brûlée afgebrand met rietsuiker en vanille-ijs 

8,50

Huisgemaakte pumpkin pie met pistache-ijs 

8,50

Kaneelparfait met hazelnotenmousse en karamelsaus 

7,50

Chocoladebavarois met chocoladegelei en een stoofpeertje

7,50

Kaasplankje van binnenlandse en buitenlandse kaassoorten

13,50


