groepen

vanaf 11
personen

om de doorloop en kwaliteit van het diner te waarborgen serveren we voor gezelschappen
vanaf 11 personen een selectie van de kaart. Onze koks selecteerde voor u de volgende gerechten.

voorgerechten

__________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................................
geserveerd met brood en smeersels
Pauke Pluum Blond

De Heere Genieten 14.5

selectie van diverse voorgerechten - prijs p.p. - vanaf 2 pers.

Wildproeverij 14.5

La Trappe Dubbel

Rundercarpaccio 12.9

Kwaremont Blond

wildpastei - zoetzure zuurkool - coppa van wildzwijn - bospaddenstoelen kroketje rilette van eend - gerookte eend - veenbessencompote

carpaccio - truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola krokante tuinbonen – cherrytomaatjes

Lauw warme brie [V] 12.9

Leffe Bruin

gefrituurde brie in Panko - notendressing - gekaramelliseerde walnoten veenbessencompote - gedroogde cranberry’s

Gamba pannetje [6 of 8 st.] 13.2/16.2
Paulaner Hefe Weissbier
Josper gegrilde black tiger garnalen - knoﬂookpeterselieboter - stokbrood

soepen

__________________________________________________________________________________________
............................................................................................................................... .....
geserveerd met brood en smeersels
Soep van het moment 6.5
ons team informeert u graag

Romige bospaddenstoelensoep [V] 7.5
toast - duxelles van champignons

hoofdgerechten

wenst u uw soep een maatje kleiner? -1.1
________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................................
alle hoofdgerechten serveren wij met friet en mayonaise
Picanha [180/250/320g] 23.9/29.9/33.9

Gouden Carolus Classic

Hertenbiefstuk met stoof van hert 24.0

Hertog Jan Grand Prestige

uniek stuk rundvlees bereid op Zuid-Amerikaanse wijze - chimichurri - gegrilde groente
+ 3 black tiger garnalen 4.9
gegrilde hertenbiefstuk - hertenvlees gestoofd in Hertog Jan Grand Prestige gestoofde spitskool

Varkenshaasmedaillons 20.5

La Trappe Tripel

omwikkeld met spek - romige Limburgse mosterdsaus - gegrilde groente

Groente curry

17.5
veganistische milde Aziatische curry van geroosterde groente - linzen geserveerd met kruidenrijst en pappadum

La Chouf fe

Vleesbereiding van het moment 22.9
wisselende vleesbereiding - passend groente garnituur - saus
Visbereiding van het moment 22.9
wisselende visbereiding - passend groente garnituur - saus

= veganistisch
[V] = vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons.
onze koks maken graag een aangepast gerecht!

Extra opties:
Gemengde salade [2 pers]
Portie friet met mayonaise klein/groot
Crispy uienringen met chilisaus [8 stuks]
Zoete aardappel friet
klein/groot

4.5
2.9/3.9
3.0
4.5/6.5

Mayonaise

0.8

met truffelmayonaise

groepen

vanaf 11
personen

om de doorloop en kwaliteit van het diner te waarborgen serveren we voor gezelschappen
vanaf 11 personen een selectie van de kaart. Onze koks selecteerde voor u de volgende gerechten.

d esserts

__________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................................
Dame Blanche 8.5

vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - crumble

Crème brûlée 8.9

crème brûlee van vanille - bloedsinaasappelsorbetijs - crumble van pistache

De Heere Genieten Na 11.9
brownie - karamelroomijs - chocolade praliné mousse - pecan notencrunch gezouten karamelsaus
Kofﬁe compleet 5.9

kofﬁe - bonbon - bol vanille ijs

__________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................................

TIP
‘Vier het leven’ menu - vanaf 2 personen

3-gangen met soep 35.0 p.p.
soep van het moment - vlees- of visbereiding van het moment - verrassingsdessert
3-gangen 41.5 p.p.
De Heere Genieten - vlees- of visbereiding van het moment - verrassingsdessert
4-gangen 45.5 p.p.

De Heere Genieten - soep van het moment - vlees- of visbereiding van het moment verrassingsdessert

Proef het geluk en de smaak van plezier,
‘vier het leven’ dat doe je hier.

