
Wij zijn blij om u te mogen verwelkomen.  

Dit menu kunt u lezen op het krijtbord, 

vraag de bediening gerust om het bord bij 

uw tafel te plaatsen. 

 

 

De menuprijzen zijn als volgt: 

3 gangen: € 47,50 

Harder | Hert | Amarena kers 

 

4 gangen: € 55,- 

Harder | Risotto schol | Hert | Amarena 

kers 

 

5 gangen: € 65,- 

Harder| Risotto schol | Truffel spaghetti | 

Hert | Amarena kers 

 

6 gangen: € 75,- 

Harder | Risotto schol | Truffel spaghetti | 

Hert | Amarena kers | Italiaanse kazen 

 

 

Indien u een tussengerecht als 

hoofdgerecht kiest, wordt er een toeslag 

van € 5,- berekend. 

 

Indien u kaas i.p.v. zoet als dessert wenst, 

wordt er een toeslag van € 5,- berekend. 

 

Indien u voor een 6-gangen menu heeft 

gekozen en u wenst de 6e gang graag op 

uw kamer te nuttigen, dan horen wij dit 

graag van u. Tevens kunnen wij dan een 

lekkere bijpassende wijn à € 31,50 op de 

kamer serveren (wel vóór 20.00 uur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

We are very happy to welcome you.  

This menu will also be written on the 

blackboard, please ask the service to place 

this board nearby your table 

 

 

Menu prices: 

3 courses: € 47,50 

Grey mullet | Deer | Amarena cherry 

 

4 courses: € 55,- 

Grey mullet | risotto of plaice | Deer 

| Amarena cherry 

 

5 courses: € 65,- 

Grey mullet | risotto of plaice | truffle 

spaghetti | Deer | Amarena cherry 

 

6 courses: € 75,- 

Grey mullet | risotto of plaice | truffle 

spaghetti | Deer | Amarena cherry | 

Italian cheeses 

 

 

If you order an intermediate course as a 

main course, we’ll charge a supplement of 

€ 5,- 

 

If you order a cheese plait insteat of the 

dessert, we’ll charge a supplement of € 5,- 

 

If you would like to have the cheese (last 

course of the 6 course menu) on your 

room, please inform the frontoffice. 

Together with the cheese plait we can 

order a matching wine untill 20.00H at 

latest. 


