voorgerechten
bij alle voorgerechten serveren wij brood met smeersels
Pauke Pluum Blond
De Heere Genieten 13.9
Kwaremont Blond
Rundercarpaccio 12.5
carpaccio van natuurvlees - truffelmayonaise Parmezaanse kaas - rucola - pijnboompitten – cherrytomaat
Leffe
Bruin

[V] = vegetarisch

Zalmtartaar 11.9

Schuppenboer Tripel

tartaar van gerookte zalm - zoetzure asperges - asperge bitterbal limoenmayonaise

warme geitenkaas omwikkeld met spek - notendressing gekaramelliseerde walnoten - tomatenchutney [V] is mogelijk

TIP

= veganistisch

Gamba pannetje [6 of 8 st.] 12.9/15.9 Paulaner Hefe Weissbier
Josper gegrilde black tiger garnalen - knoﬂookpeterselieboter stokbrood

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

Salade geitenkaas omwikkeld met spek 11.2

geserveerd van
17.00 tot 20.00 uur

Brood van de lokale bakker klein/groot 3.3/5.9
wisselend brood van bakkerij ‘Dikke Mik’ - kruidenboter verschillende smeersels - olijfolie

Pauke Pluum Blond
gegrilde asperge 11.9
gegrilde asperges - Parmaham - mozzarella balsamico crème - tomatensalsa

bij alle soepen serveren wij brood met smeersels
Soep van het moment 6.2
ons team informeert u graag
Pomodorisoep

6.2
tomatensoep van Josper geroosterde tomaten

‘Vier het leven’ menu - vanaf 2 personen

3-gangen

TIP
tip

39.5 p.p.

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

4-gangen

43.5 p.p.

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

Romige aspergesoep 7.5

aspergestukjes - ham - kruidenﬂensje - peterselie

wenst u uw soep een maatje kleiner? -1.1

natuurvlees
Ons rundvlees is afkomstig van Nederlandse runderen die zijn
ingezet voor het beheer van de natuur. Zo zijn onze Nederlandse natuurgebieden leverancier van een ecologisch, duurzaam en verantwoord stukje vlees.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
Onze koks maken graag een aangepast gerecht!
wij geven de voorkeur aan een tafel, een rekening

De runderen zijn geboren en opgegroeid in Nederland en
hebben altijd buiten gelopen. En dat proeft u! Het resultaat is
mals en sappig rundvlees met een volle, karakteristieke smaak.

hoofdgerechten
alle hoofdgerechten serveren wij met friet en mayonaise

TIP

picanha [180/250/320g] 23.0/28.5/32.9

Grand Prestige

uniek stuk rundvlees bereid op Zuid-Amerikaanse wijze
chimichurri - gegrilde groente
+ 3 black tiger garnalen 4.9

La Trappe Dubbel
Ossenhaaspuntjes 20.9
ossenhaaspuntjes van natuurvlees - gebakken champignons gegrilde groente - pepersaus

Kipsatéspies 16.0
Hertog Jan Tripel
gemarineerde kippendij aan spies - satésaus huisgemaakte kroepoek - gefrituurde uitjes - atjar
Varkenslende met gegrilde asperges 22.0

varkenslende - gegrilde asperges - bearnaisesaus doperwten crème

Kompel
Bovengronds

Vleesbereiding van het moment 21.9
wisselende vleesbereiding - passend groente garnituur - saus
Visbereiding van het moment 21.9

wisselende visbereiding - passend groente garnituur - saus

Bloemkoolsteak

Hertog Jan Hoppig Blond
17.0
Josper gegrilde bloemkool - doperwten crème saus van gele curry - notencrunch

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

Cheesecake 7.9

Het geeft een heerlijke, authentieke en ambachtelijke
smaak met ﬁjne toetsen van hout. Door de hoge
temperatuur van 300 graden behouden vlees, vis en
groenten hun volle smaak en sappigheid, zonder droog
te worden of te verbranden. Om van te watertanden.
Onze koks prefereren de bereiding medium-rare
voor alle rundvleesgerechten.

Paulaner Hefe Weissbier
Gamba’s met asperges 24.5
Josper gegrilde black tiger garnalen [6 stuks] - asperges tagliatelle - romige aspergesaus - zeekraal Parmezaanse kaas

Wenst u dit gerecht vegetarisch? -5.0

Pasta Truffel [V] 16.0
tagliatelle - romige truffelsaus - champignons rucola - Parmezaanse kaas
Extra opties:
Asperges [8 stuks]
Gemengde salade [2 pers]
Portie friet met mayonaise klein/groot
Crispy uienringen met chilisaus [8 stuks]
Zoete-aardappel friet
klein/groot

De Heere Genieten Na 11.5

La Trappe Witte Trappist
Dame Blanche 7.8
vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - crumble
Schuppenboer Tripel

passievrucht sorbetijs - mangocompote - bastogne crumble

[V] = vegetarisch

De houtskoolgestookte Josper-oven in onze keuken
staat garant voor een bijzondere bereiding van uw
gerecht.

Mayonaise

Verrassingsdessert 8.9
zoete verrassing van het moment

= veganistisch

Josper-oven

met truffelmayonaise

desserts

geserveerd van
17.00 tot 20.00 uur

12.5
4.0
2.5/3.5
3.0
4.0/6.0
0.8

chocolade lava cakeje - witte chocolade ijs - verse aardbeien macaron met witte chocolade ganache

Kofﬁe compleet 5.2
kofﬁe - bonbon - bol vanille ijs

