
tip
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

‘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

Romige bospaddenstoelensoep 7.5
toast - duxelles van champignons

wenst u uw soep een maatje kleiner?  -1.1

geserveerd van
17.00 tot 19.30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

Het Nest Koekedam

Paulaner Hefe Weissbier
Pauke Pluum Blond

Kwaremont Blond

Leffe Bruin

La Trappe Dubbel
TIP

wildproeverij 14.5
wildpastei - zoetzure zuurkool - coppa van wildzwijn 
bospaddenstoelen kroketje - rilette van eend - 
gerookte eend - veenbessencompote

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

Focaccia met warm gerookte zalm 12.5
geroosterde focaccia - warm gerookte zalm, koud geserveerd - 
zoetzure groente - kruidencrème

Brood van de lokale bakker  klein/groot  3.5/6.5
wisselend brood van bakkerij ‘Dikke Mik’ - kruidenboter - 
verschillende smeersels - olijfolie

De Heere Genieten 14.5
selectie van diverse voorgerechten - prijs p.p. - vanaf 2 pers.

Rundercarpaccio 12.9
carpaccio - truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola - 
krokante tuinbonen - cherrytomaatjes  

Lauw warme brie [V] 12.9
gefrituurde brie in Panko - notendressing - gekaramelliseerde 
walnoten - veenbessencompote - gedroogde cranberry’s  

de smaak van wild
Natuurlijk wild, ongekend smaakvol. 

Het is weer tijd voor wild! Wild smaakt heel anders dan je 
misschien gewend bent. Je kunt aan het vlees proeven dat het 
dier in de vrije natuur heeft geleefd en altijd vrij heeft bewo-
gen. Zo is het vlees beter doorbloed, donkerder van kleur en 
voller van smaak.  

wij geven de voorkeur aan een tafel, een rekening



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

Koffie compleet 5.9
koffie - bonbon - bol vanille ijs

Verrassingsdessert 8.9
zoete verrassing van het moment

Dame Blanche 8.5
vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - crumble

Crème brûlée 8.9
crème brûlée van vanille - bloedsinaasappelsorbetijs - 
crumble van pistache

alle hoofdgerechten serveren wij met friet en mayonaise

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

la Trappe Tripel

Hertog Jan 
Grand Prestige

La Chouffe

Filou

Leffe BruinOssenhaaspuntjes 21.5                              
ossenhaaspuntjes - gebakken champignons - gegrilde groente - 
pepersaus

Varkenshaasmedaillons 20.5
omwikkeld met spek - romige Limburgse mosterdsaus - 
gegrilde groente

Hertenbiefstuk met stoof van hert 24.0
gegrilde hertenbiefstuk - hertenvlees gestoofd in Hertog Jan 
Grand Prestige - gestoofde spitskool 

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

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

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

Gegrilde spitskool     17.0
groentecrème - jus van groente - cashewnoten - 
gebakken paddenstoelen - crème van miso

hoofdgerechten

desserts

geserveerd van
17.00 tot 19.30 uur

[V] = vegetarisch

= veganistisch

Gouden Carolus Classic

  picanha [180/250/320g]  23.9/29.9/33.9
  uniek stuk rundvlees bereid op Zuid-Amerikaanse wijze
  chimichurri - gegrilde groente
    + 3 black tiger garnalen 4.9

TIP

Extra opties:
 
Gemengde salade [2 pers]         4.5
sla - komkommer - cherrytomaat - krokante tuinbonen -
olijven - dilledressing
Portie friet met mayonaise   klein/groot  2.9/3.9
Crispy uienringen met chilisaus [8 stuks]   3.0
Zoete-aardappel friet     klein/groot  4.5/6.5
met truffelmayonaise 
Mayonaise                0.8

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!  
  


