
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 Otto Nijenhuis en Maître d’hôtel 

Sven Ney wensen u samen met hun brigades 

een gezellige en culinaire avond toe. 
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Rund - ei van ons landgoed - groene asperges -  

Oosterse dressing  

31 

Zalm - komkommer - mierikswortelijs -  

rettich - wakamé  

29 

 

 

Rode gamba - kreeft - avocado - geperste Anna 

Dutch kaviaar  

32 

 

 

Langoustinestaartjes - kokos- en citroenverbena - 

peterseliecrème - krachtige schaaldierensaus   

30 

 

 

    In deze gerechten zijn producten verwerkt  

afkomstig van ons eigen landgoed of uit de directe  

omgeving.  
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Zeebaars - artisjok - daslookolie - dashi   

35 

 

 

 

Gegrilde Noordzeetarbot - saffraancrème -  

kokkels - notenboter   

38 

 
 

Kalfszwezerik - gebraiseerde Livar -  

fondant aardappel - rabarbercompote  

35 

 

Wilde eend - gerookte rode biet -  

kersen - schorseneer  

35 

 

 

 

Amerikaanse lende - laurier - pickles - gemarineerde 

champignons - verschillende groente  

(twee personen)  

36 per persoon  

 

 

 

 

 

Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij 

onze bediening. 
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Bijpassend wijnarrangement  

 

 

 

2016 

Apostelhoeve 

Riesling 

Lauwberg, Limburg, Nederland  

 

 

2016 

Josef Dockner 

Grüner Veltliner  

Kremstal, Oostenrijk  

 

 

2016 

Castello Della Sala “Bramìto” 

Chardonnay 

Umbrië, Italië  

 

 

2016 

Domaine Yanick Anirault “La Coudrayane” 

Cabernet Franc 

Bourgueil, Loire, Frankrijk  

 

 

2010 

Sauska 

Furmint  

Tokaj, Hongarije  

;DK
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Zalm - komkommer - mierikswortelijs -  

rettich - wakamé  

 

 

Kreeft - dashi - inktvis en kokkels 

 

 

 

 

Zeebaars - daslookolie - zalf van artisjok -  

gerookte sabayon  

 

 

Wilde eend - gerookte rode biet -  

kersen - schorseneer  

 

 

Rabarber - yoghurt - vanilleroomijs -  

gel van dragon  

 

Ce menu est uniquement servi pour l’entière tablée. 

Nous tiendrons compte des régimes  

Alimentaires particuliers.  

 

Menu uitsluitend per tafel te bestellen.  

Met dieetwensen houden wij graag rekening.  

 

4-gangen (zonder kreeft) 78, -  

inclusief wijnarrangement 126, - 

5-gangen 88,- inclusief wijnarrangement 143, - 

 

 

   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.  
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Fromages doux, crémeux |  

zachte, romige kazen  

 

Le Bergerin Bio Brebis                                               

Belgique/België  

 

La Rocchetta 

Italie/Italië  

 

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  

 

Bastiaansen Bio Oud            

Pays-Bas/Nederland 

 

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  

 

Herve A.O.P.  

Belgique/België  

  HEC7=;Il 
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Fromages bleus | 

Blauwaderkazen  

 

Blue Chevre de Jouvence  

France/Frankrijk  

 

Nederblauw 

Pays-Bas/Nederland 

 

Shropshire Blue 

Royaume-Uni/Verenigd Koninkrijk  

 

Blue de Causses  

France/Frankrijk  

 

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 kaas ϵ17,50 p.p.  

 

Assortiment de notre chariot de fromages  

accompagné de pain aux figues  

et gêlée de fruits de notre verger  

avec notre suggestions vin. 

 

Assortiment van onze kaaswagen geserveerd met  

vijgenbrood en gelei van fruit uit eigen boomgaard  

met onze wijnsuggesties. 

 

 

 

van Zellers 

 Tawny Porto  

Verre / per glas ϵ 6 

 

de Zellaer 

1997 colheita  

Verre / per glas ϵ 15  

 

de Zellaer 

1990 colheita  

Verre / per glas ϵ 20 
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Appel - karamelroomijs - hangop van vanille -  

gezouten boterkaramel  

15,50  

 

 

Crémeux van citroenverbena - gember -  

honingijs -  gegrilde ananas  

15,50  

 
 

Rabarber - yoghurt - vanilleroomijs -  

gel van dragon  

15,50  

 

 

Proeverij van sorbet en roomijs  

10,- 

 

 

Kaas - vijgenbrood - biologische stroop   

17,50  

 

 

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.  
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