
tip
3-gangen met soep   36.5 p.p.
soep van het moment - vlees- of visbereiding 
van het moment - verrassingsdessert

3-gangen   44.0 p.p.
De Heere Genieten - vlees- of visbereiding 
van het moment - verrassingsdessert 

4-gangen  48.0 p.p. 
De Heere Genieten - soep van het moment -
vlees- of visbereiding van het moment - 
verrassingsdessert

‘Vier het leven’ menu - vanaf 2 personen

voorgerechten

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

bij alle soepen serveren wij brood met smeersels

Soep van het moment 6.5
ons team informeert u graag

Pomodorisoep        6.5
tomatensoep van Josper geroosterde tomaten

Aardappelsoep 7.5
kruidenolie - walnoten - spekjes - [V is mogelijk]

wenst u uw soep een maatje kleiner?  -1.0

geserveerd van
17.00 tot 19.30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

Paulaner Hefe Weissbier

Filou
Pauke Pluum Blond

Kwaremont Blond

Leffe Bruin

Gouden Carolus
Classic

TIP
Dungesneden Rosbief uit de josper 12.9
aioli - aceto balsamico creme - groene pesto 
Parmezaanse kaas - gemarineerde tomaat

bij alle voorgerechten  serveren wij brood met smeersels

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

Gemarineerde zalm 12.9
zalm gemarineerd in rode biet - panna cotta - venkelsalade - 
zoetzure bloemkool

Brood met smeersels  klein/groot  3.5/6.5
wisselend brood - kruidenboter - verschillende smeersels

De Heere Genieten 14.9
selectie van diverse voorgerechten - prijs p.p. - vanaf 2 pers.

Rundercarpaccio 13.5
carpaccio - truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola - 
krokante tuinbonen - cherrytomaatjes  

Lauw warme brie [V] 13.5
gefrituurde brie in Panko - notendressing - gekarameliseerde 
walnoten - tomatenvijgen chutney  

 Josper- oven

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



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

Koffie compleet 5.9
koffie* - ‘vier het leven’ bonbon - bol vanille ijs
    + extra ‘vier het leven’  bonbon 1.5

Verrassingsdessert 8.9
zoete verrassing van het moment

Dame Blanche 8.9
vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - crumble

Appel peren crumble 8.9
vanilleroom - appel - peer - crumble - kaneel roomijs

alle hoofdgerechten serveren wij met friet en mayonaise

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

Filou

Gouden Carolus Classic

Pauke Pluum Blond

Filou

Leffe BruinOssenhaaspuntjes 21.9                              
ossenhaaspuntjes - gebakken champignons - gegrilde groente - 
pepersaus

Ibérico varkenshaas met buikspek 23.9
Varkenshaas en buikspek van het Ibéricovarken -
gegrilde groente - jus van rozemarijn

Grain Fed Picanha [180/250/320g]  24.9/31.5/36.0
Zuid-Amerikaans runderstaartstuk van Don Pedro -
gegrilde groente - chimichurri 
    + 3 Black Tiger garnalen 4.9 

Vleesbereiding van het moment 23.9
wisselende vleesbereiding - passend groente garnituur - saus

Visbereiding van het moment 23.9
wisselende visbereiding - passend groente garnituur - saus

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

Gegrilde spitskool     17.0
groentecrème - jus van groente - cashewnoten - 
gebakken champignons

hoofdgerechten

desserts

geserveerd van
17.00 tot 19.30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

Hertog Jan Grand Prestige

  grain fed rumpsteak [200g]  26.0
  Zuid-Amerikaans kogelbiefstuk van Don Pedro - 
      gegrilde groente - bearnaisesaus

TIP

Maak het hoofdgerecht compleet met:
3 Black Tiger garnalen bij het hoofdgerecht  4.9 
Gemengde salade [2 pers]          4.5
Crispy uienringen met chilisaus [8 stuks]    3.0
Zoete-aardappel friet     klein/groot   4.5/6.5
met truffelmayonaise 

Extra bij te bestellen:
Portie friet met mayonaise   klein/groot  2.9/3.9
Mayonaise                0.8

DON PEDRO  ‘Zuid-Amerikaans rundvlees’

Wij werken samen met het vleesmerk ‘Don Pedro’ 
uit Uruguay. Runderen kunnen hier vrij leven en 
grazen in de buitenlucht en worden 120 tot 150 
dagen graan gevoerd in openlucht ‘feedlots’ op 
wijde privé boerderijgronden. Dit resulteert in vlees 
met een fantastische smaak, malsheid en veel 
voedingsstoffen. Die pure kwaliteit dat proef je!

*Keuze uit koffie, espresso of thee. 
Cappucino, latte macchiato, verse thee ook mogelijk tegen meerprijs.


