
Voorgerechten 

 
Makreel & Hollandse garnalen       € 9,50 
Taartje van gerookte makreel, Hollandse garnalen met citrus,  

ingelegde venkel en krokante aardappel. 

 

Kalfsmuis en asperge         € 8,50 

Langzaam gegaarde kalfsmuis, frisse asperge salade, gebakken kappertjes 

afgemaakt met truffelmayonaise. 

 

Duo van eend          € 8,50 

Bestaande uit geplukte eendenbout, Marokkaanse couscous salade, 

noten, mango chutney en licht gerookte eendenborst.  

 

Zalm en asperge         € 8,50 

Asperge salade, tartaar van gerookte zalm, asperge mousse,  

ei en vadouvan mayonaise. 

 

Duo van varken         € 8,50 

Langzaam gegaard buikspek, rolletje van geplukte procureur, geserveerd met 

frisse noodle salade, ingelegde paprika, bosui, zoet zure wortel en oystersaus. 

 

Carpaccio           € 11,50 

Flinterdun gesneden ossenhaas, geserveerd met rucola, tomaatjes,  

pijnboompitjes, pesto mayonaise en Parmezaanse kaas.  

 

Waterballet           € 11,50 

Taartje van makreel, bitterbal van gerookte forel, licht gesauteerde coquilles,  

kreeftensoepje en limoenmayonaise. 

 

Asperge, linzen en Manchego (V)       € 8,50 

Frisse linzensalade, doperwtencrème, witte asperges, Manchego kaas,  

veldsla, Hollandaise crème en krokante aardappel. 

  

Geitenkaas crème brulee (V)       € 7,50 

Zachte geitenkaas, afgebrand met basilicumsuiker, geserveerd met  

courgette spaghetti en rode bietenreductie, afgemaakt met groenten chips. 

 

Plateau “Op de Poort”         € 12,50 

Rondreis door onze voorgerechten kaart met liefde samengesteld door onze chef. 

 

(V) = Vegetarisch 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten en wij houden er rekening mee. 



Soepen en Warme tussengerechten 
( ook als voorgerecht te bestellen ) 

 

Tomatensoep (kan ook vegetarisch)       € 5,50 

Italiaanse tomatensoep met rundvlees, tuinkruiden en basilicumolie. 

 

Kreeftensoep          € 9,50 

Deze bisque vullen wij rijkelijke met al het moois de oceaan te bieden heeft. 

 

Seizoensoep            € 5,50 

Vraag onze bediening naar de smaak van de week. 

 

Asperge en saffraan risotto (V)       € 8,50 

Romige saffraan risotto, witte asperge, courgette en oude kaas. 

 

Tenderloin            € 11,50 

Naar wens gebakken rundermedallions, geserveerd met seizoensgroenten  

en gekarameliseerde knoflooksaus. Ook wel bekend als ‘stinkbakkes’. 

  

Risotto met coquille en gamba       € 12,50 

Frisse limoen risotto met venkel, gamba en coquilles.  

 

 

Verrassingsmenu’s 
 

Kunt u of wilt u geen keuze maken? Kies dan voor een van onze verrassingsmenu’s. U kunt 

dan uw voorkeur uitspreken voor een vis, vlees of vegetarisch gerecht. 

 

Drie gangen:  Koud voorgerecht/hoofdgerecht/dessert    € 28.50  

 
Vier gangen:  Koud voor/soep/hoofdgerecht/dessert    € 32.50 

  Koud voor/warm tussen/hoofdgerecht/dessert   € 35.50 

 

Vijf gangen:  Koud voor/soep/warm tussengerecht/ hoofdgerecht/dessert € 38.50 

                        (alleen per tafel) 

   

Extra kaas: Uw menu uitbereiden met een kaasplank voor uw dessert  € 7.50 

 

  

  U kunt aangeven wat u liever niet eet en onze chef verrast u! 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten en wij houden er rekening mee. 

 



Hoofdgerechten 

 
Kalfshaas en kalfssucade         € 23,50 

Malse kalfshaas gecombineerd met langzaam gegaarde kalfssukade serveren  

wij met witte asperges, aardappelpuree en rodewijnsaus.  

   

Bavette en coquille         € 23,50 

Deze echte Surf en Turf bestaande uit het lekkerste van het land en de Oceaan,  

afgemaakt met seizoensgroenten en rodewijnsaus. 

 

Varkenshaas          € 19,50  

Malse Brabantse varkenshaas, geserveerd met een gratin taartje en  

saus van verse paddenstoelen. 

 

Tournedos          € 28,50 

Grain fed high quality beef, van het Black-Angus Aberdeen rund. Deze ossenhaas,  

naar wens gebakken, serveren wij met gratin taartje en witte asperge. U heeft  

de keuze uit peper-, romige paddenstoelen of rodewijnsaus. 

 

Duo van lam          € 24,50 

Bestaande uit een heerlijk stoofpotje en super mals gegaarde lamsrack,  

geserveerd met voorjaarsgroenten, puree van krieltjes en een krachtige lamsjus. 

 

Struisvogel biefstuk         € 22,50  

Dit ongekend malse stukje exotisch wild serveren wij met een sinaasappel 

jus en een aardappel taartje. 

  

Zeebaars, asperge en coquilles       € 23,50 

Heerlijke witte asperges, geserveerd met zeebaars, coquilles en hollandaisesaus. 

 

Poon & gamba         € 20,50 

Op de huid gebakken poonfilet geserveerd met gamba’s en op paella  

geïnspireerde risotto met onder andere chorizo en paprika.  

 

Paddenstoelenburger (V)        € 18,50 

Vegetarische burger gemaakt van linzen en paddenstoelen, geserveerd op een 

heerlijke bagel, afgemaakte met krokante groenten frites en basilicum dip. 

 
Vegetarisch plateau (V)        € 21,50 

Een variatie van verschillen sous-vide gegaarde groenten en diverse 

andere vegetarische lekkernijen. Onze koks zullen u smakelijk verrassen.  

 

Extra portie asperges  (4 Stuks)        € 04.50 



Desserts 

 
Dame blanche         € 6,50 

Vanille bourbon roomijs, chocoladesaus van Callebaut chocolade en slagroom. 

 

IJsdrieluik          € 7,00  

Drie verschillende bollen ijs, waaronder vanille en sorbet, geserveerd met slagroom. 

 

Chocolade mouleaux         € 8,50 

Chocolade mouleaux, mouse van melkchocolade en Liquer 43, vanillie ijs en crumble. 

 

Cheesecake          € 8,50 

Huisgebakken vanille/limoen cheesecake, geserveerd met een mousse van peer, 

parfait van Pedro Ximenez en gesuikerde amandelen. 

 

Rabarbercompotje         € 7,50 

Laagjes rabarbercompote en vanillecompote, afgemaakt met limoen crumble. 

 

Grand dessert          € 9,50 

Verschillende lekkernijen samengesteld door de chef. 

 

Kaasplank          € 11,50 

Vier soorten binnen en buitenlandse kazen, moedersconfituur, noten,  

stroop en suikerbrood. 

 

 

 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten en wij houden er rekening mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u smakelijk gegeten? Like ons op facebook of laat een recensie achter op Google. 

 

 


