Proeverijmenu

11:30 – 21:30 uur

Drie kleine voorgerechten
Wildragout
Bladerdeeg
EN

Rundercarpaccio
Truffelmayonaise
EN

Gefrituurde gamba
Chilisaus

Keuze uit één hoofdgerecht
Doradefilet met scampi*
Kreeftensaus
OF

Hertenbiefstuk met balkenbrij
Rode wijnsaus
OF

Groentequiche
Gebakken champignons

Drie kleine nagerechten of een kaasplateau
Vanille crème brûlée
EN

Chocolademousse
EN

Dame blanche
Of

Kaasplateau
Selectie van vijf soorten kaas | notenbrood
33.50 p.p.
* Ondanks zorgvuldige inspectie is het mogelijk dat er nog graten in de vis resteren.

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Voorgerechten

11:30 – 21:30 uur

13,50

Huisgemaakte hertenpastrami
Waldorfsalade | coulis van rode biet

13,50

Rundercarpaccio
Rucola | pijnboompitten | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

Tataki van Albacore tonijn

15,00

Krokante gamba | ingelegde groenten

Salade gefrituurde geitenkaas

12,50

Honing-mosterd-soja dressing

Soepen

11:30 – 21:30 uur

7,50

Wildbouillon
Champignons | kruiden | gerookte eend

6,50

Tomatensoep
Seizoensgroenten

6,50

Runderbouillon
Seizoensgroenten | rundvlees

7,50

Uiensoep
Gegratineerd met kaas en brood

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Hoofdgerechten
Black Angus biefstuk - 200 gram

11:30 – 21:30 uur

24,50

Op een bedje van diverse soorten groenten | pepersaus
26,50

Hertenbiefstukjes
Wildgarnituur | veenbessensaus

26,50

Wildtrio
Haas | hert | wildzwijn | pepersaus

Wildzwijn medaillons

22,50

Balkenbrij van wild | rode wijnsaus
22,50

Parelhoenfilet
Gevuld met truffel | truffeljus

24,50

Duo van vis
Gegrilde zalm* | op de huid gebakken doradefilet* | dillesaus

24,00

Reuze scampi’s
Mac & cheese

20,75

Zuurkoolschotel
Vegetarisch gehakt | vegetarische rookworst | pittige mosterd

* Ondanks zorgvuldige inspectie is het mogelijk dat er nog graten in de vis resteren.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappelgarnituur en een frisse salade

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Maaltijdsalades
Salade krokante kip

11:30 – 22:00 uur

16,50

Cashewnoten | spekjes | frambozendressing
19,50

Salade vis*
Diverse koude en warme vissoorten | cocktailsaus

18,50

Salade carpaccio
Gebakken champignons | Parmezaanse kaas |
truffelmayonaise

* Ondanks zorgvuldige inspectie is het mogelijk dat er nog graten in de vis resteren.

Makkelijke hap
Gegrilde wildburger

11:30 – 22:00 uur

16,50

Friet | rode koolsalade | spek | gebakken ui
17,50

Wildstoofpotje
Wintergarnituur

16,50

Schnitzel
Champignonroomsaus | friet | salade

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Nagerechten

11:30 –22:00 uur

8,00

Hazelnootparfait
Karamelsaus

7,50

Dame blanche
Drie bollen vanille ijs | warme chocoladesaus

7,50

Worteltaart
Vanille ijs

8,50

Grand dessert
Selectie van verschillende desserts met ijs

11,50

Kaasplateau
Selectie van vijf soorten kaas | notenbrood

Glas 10 jaar oude port

6,75

Glas dessertwijn

4,50

Speciale Koffie
Asteria coffee | Dubbele espresso | Likeur 43 | slagroom

6,50

Spanish coffee | Dubbele espresso | Tia Maria | slagroom

6,50

Irish coffee | Dubbele espresso | Irish Whiskey | slagroom

6,50

French coffee | Dubbele espresso | Grand Marnier | slagroom

6,50

Italian coffee | Dubbele espresso | Amaretto | slagroom

6,50

Hollandse koffie | Dessertkoffie | Advocaat | slagroom

6,50

Limburgse koffie | Dessertkoffie | “Elske” kruidenbitter

6,50

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

Lunch

11:30 – 17:00 uur

Oerbrood wit of bruin met carpaccio

9,50

Rundercarpaccio | Parmezaanse kaas | rucola | truffelsaus |
pijnboompitten

Oerbrood wit of bruin met zalm

9,50

Warm gerookte zalm | groene asperges | roomkaas |
rode ui | pestosaus

Italiaanse bol met wildragout

12,50

Italiaanse bol | wildragout

Club sandwich zalm

12,00

Drie sneetjes wit of bruin oerbrood | gerookte zalm | sla |
tomaat | komkommer | rode ui | kruidenkaas | friet
12,50

Twaalfuurtje
Tomatensoep of runderbouillon | twee sneetjes wit of bruin brood |
ham | kaas | gebakken ei | rundvleeskroket | rundvleessalade

Twee rundvleeskroketten

8,25

Twee sneetjes wit of bruin brood of friet ( + 1,00 ) | mosterd
9,75

Uitsmijter Asteria
Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
ham | kaas | rosbief

9,75

Uitsmijter speciaal
Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
spek |gegratineerde kaas

9,50

Tosti speciaal
Twee sneetjes wit of bruin oerbrood | ham | kaas |
champignons | spiegelei | gebakken ui

Tapas plank vanaf 2 personen
Wildragout | tapenade | aioli | Coppa | gerookte zalm |
breekbrood | kopje wildbouillon | tortilla chips met salsa|
tonijnsalade

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!

13,75
p.p

