elkom
Dromen en realiteit
Zijn voor u heden zéér nabij

Gastronomie en schilderskunst
Vieren op uw bord hoogtij

Mochten uw smaakpapillen vertalen
Wat uw ogen laten zien

U dit mede laat begeleiden
Door heerlijke wijnen bovendien

U zich tevens heeft gestoken
In gepaste diskledij

Hoort u werkelijk als geen ander
In ons Gerlach schilderij
C.P.11.03

Chef de Cuisine Guido Le Bron de Vexela
en Maître d'hôtel Jurgen Houben
wensen u samen met hun brigades
een culinaire avond toe.

enu
elais & hâteaux
Corvina bar de mer - concombre
anguille fumée - crème d'estragon
Corvina zeebaars - komkommer
gerookte paling - dragon crème

Viande de bœuf de Margraten - crème de foie gras
pommes de notre verger - graines de moutarde
Rundvlees uit Margraten – crème van ganzenlever
appel uit onze boomgaard – mosterdzaad

Coquille Saint Jâcques – moule zeélandaise
fenouil aux feuilles rouges – bonito fumée
Coquille Saint Jacques – Zeeuwse mossel
roodbladige venkel – gerookte bonito

Filet de morue – chou chinois
extrait de champignons – sésame
Kabeljauwrugfilet – paksoi
extract van paddenstoelen – sesam

Canard sauvage - Carotte fermentée
Sauce de cannelle et de betterave
Wilde schieteend – gefermenteerde wortel
saus van kaneel en rode biet

Fromage de chèvre de Maastricht
céleri - sherry
Geitenkaas uit Maastricht
bleekselderij - sherry

Bijenraat van Gerlachushoning - semifreddo
cremeux van Valrhona chocolade

In deze gerechten zijn producten
verwerkt afkomstig van ons eigen landgoed
of uit de directe omgeving.
Pour plus d'informations concernant les allergènes,
merci de vous adresser à notre personnel.
Voor informatie over allergenen
kunt u terecht bij onze bediening.

enu
elais & hâteaux
Découvrez Gerlach comme jamais auparavant.
pour vous sous la forme d'un menu de 7 plats.
Nous sommes heureux de vous emmener dans
un voyage culinaire où vous découvrez la saison.
98 par personne
Ce menu est uniquement servi pour l’entière tablée.
Nous tiendrons compte des régimes Alimentaires particuliers.

Ervaar Gerlach als nooit tevoren
in de vorm van een 7-gangen menu.
Wij nemen u graag mee op een culinaire reis
waarbij u het seizoen ontdekt op uw bord.
98 per persoon
Menu uitsluitend per tafel te bestellen.
Met dieetwensen houden wij graag rekening.

4 cours | 4 gangen | 78
Bar de mer | Morue | Canard | Miel
Corvina | Kabeljauw | Eend | Honing
5 cours | 5 gangen | 88
Bar de mer | Bœuf | Morue | Canard | Miel
Corvina | Rund | Kabeljauw | Eend | Honing
6 cours | 6 gangen | 93
Bar de mer | Bœuf | Coquille | Morue | Canard | Miel
Corvina | Rund | Coquilles | Kabeljauw | Eend | Honing

ins
elais & hâteaux
Notre sommelier a une belle
paquet de vin mis ensemble à votre
expérience complète.
60 par personne
Bijpassend wijnarrangement
Onze Sommelier heeft een prachtig
wijnarrangement samengesteld om uw
ervaring compleet te maken.
60 per persoon
4 cours | 4 gangen | 48
5 cours | 5 gangen | 55
6 cours | 6 gangen | 57

es entrees
oorgerechten
Corvina bar de mer - concombre
anguille fumée - crème d'estragon
Corvina zeebaars - komkommer
gerookte paling - dragon crème
29

Queue de langoustine – avocatier
Crevettes hollandaises - chorizo
Langoustinestaartje – avocado
Hollandse garnaaltjes - chorizo
33

Viande de bœuf de Margraten - crème de foie gras
pommes de notre verger - graines de moutarde
Rundvlees uit Margraten – crème van ganzenlever
appel uit onze boomgaard – mosterdzaad
32

Coquille Saint Jâcques – moule zeélandaise
fenouil aux feuilles rouges – bonito fumée
Coquille Saint Jacques – Zeeuwse mossel
roodbladige venkel – gerookte bonito
32

In deze gerechten zijn producten
verwerkt afkomstig van ons eigen landgoed
of uit de directe omgeving.

lats principaux
oofdgerechten
Filet de morue - homard poché
dashi – gelée aux herbes
Kabeljauwrugfilet - gepocheerde kreeft
dashi - kruidengelei
38

Turbot de Mer du Nord cuit – chou chinois
extrait de champignons – sésame
Gebakken Noordzee tarbot – paksoi
extract van paddenstoelen – sesam
42

Canard sauvage - Carotte fermentée
Sauce de cannelle et de betterave
Wilde schieteend – gefermenteerde wortel
saus van kaneel en rode biet
43

Ris de veau – langue de veau – sauce madère
champignons de couche
Kalfszwezerik – kalfstong – Madeira saus
grotchampignon
39

Gebraden runderlende – jonge bospeen
laurier – tomaat
(voor 2 personen)
40 per persoon

Voor informatie over allergenen
kunt u terecht bij onze bediening.

romages
azen
Fromages doux, crémeux
Zachte, romige kazen
Le Bergerin Bio Brebis
Belgique | België
Le Mothais sur Feuille
France | Frankrijk
Bonde de Neufchâtel A.O.P.
France | Frankrijk

Fromages durs
harde kazen
Ossau-Iraty A.O.P.
France | Frankrijk
Boeren Goudse Oplegkaas
Pays-Bas | Nederland
Boeren Goudse Kaas Jaap Schep 7 jaar oud
Pays-Bas | Nederland

Fromage de moisissure rouge
Roodbacteriekazen
Tomme de Stavelot
Belgique | België
Pavé de Soignies
Belgique | België
Époisses A.O.P.
France | Frankrijk

In deze gerechten zijn producten
verwerkt afkomstig van ons eigen landgoed
of uit de directe omgeving.

romages
azen
Fromages bleus
Blauwaderkazen
Blue Chevre de Jouvence
France | Frankrijk
Nederblauw
Pays-Bas | Nederland
Shropshire Blue
Royaume-Uni | Verenigd Koninkrijk

Veuillez nous contacter concernant
la disponibilité de nos fromages.
Gezien de kleinschaligheid van enkele van
onze leveranciers kan het voorkomen dat
een kaas niet meer voorradig is.
Assortiment de notre chariot de fromages
accompagné de pain aux figues
et gêlée de fruits de notre verger.
20
Assortiment van onze kaaswagen
geserveerd met vijgenbrood
en gelei van fruit uit eigen boomgaard.
20 per persoon

van Zellers
Tawny Porto
Verre / per glas € 6
de Zellaer
1997 colheita
Verre / per glas € 15
Portal
Porto Lágrima
Verre / per glas € 6,50
Portal
2011 Late Bottled Vintage Porto
0,375l € 40

es desserts
esserts
Rabarber uit onze tuin - crème fraîche
honingijs van onze Gerlachusbijen
Marokkaanse mint
17,50

Bijenraat van Gerlachushoning - semifreddo
cremeux van Valrhona chocolade
17,50

Proeverij van sorbet en roomijs
15,50

Kaas - vijgenbrood - biologische stroop
20

Ces plats sont cuisinés à partir de produits
venant de notre propre domaine ou ses environs.
In deze gerechten zijn producten verwerkt
afkomstig van ons eigen landgoed
of uit de directe omgeving.

