Rillette van kabeljauw | Witlof | Limburgse mosterd
Of
Rundvlees uit Margraten | Knolselderij | Oude kaas | Ossenstaart
Of
Salade van witlof en roodlof| Oude kaas | Limburgse mosterd Ѵ
***
Gebakken schelvis | Geroosterde bloemkool | Crumble van noten
Of
Gebraden kalfslende| Duxelles van paddenstoelen | Knolselderij
Of
Pannetje zuurkool | Spruitjes van het WIJland Ѵ
***
Cake van chocolade en kersen | IJs van amarena kersen
Of
Avocado ijs | Mousse van citroen | Ganache van chocolade
Of
*Assortiment van 4 kazen | Geaffineerd door Tom Miesen
* Heeft u liever kaas i.p.v. dessert? Dat is mogelijk, wij hanteren hierbij een
supplement van €7,50

+ Supplement Foie gras
+ Supplement Truffel
+ Supplement Kaviaar

€9,50
€12,50
€17,50

Ѵ Vegetarisch
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze
medewerkers.
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