
KOUDE VOORGERECHTEN   /   COLD ENTRÉE

* GEROOKTE ZALM  met appelcelerisalade en mierikswortelsaus 
SMOKED SALMON with apple-celery salad and horseradisch sauce

* GEROOKTE PALING met appelcelerisalade 
SMOKED EEL with apple-celery salad

* VISFANTASIE 
gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen en scampi's
waldorfsalade, groene salade met walnootdressing en mierikswortelsaus

FISH PLATE FANTASIE   with smoked salmon, eel, Dutch shrimps

waldorfsalade, green salade and horseradisch sauce

* CRABCOCKTAIL
CRABCOCKTAIL

* COCKTAIL ROOSTERHOEVE
met kipfilet, ananas, walnoot, celeri en mandarijntjes

COCKTAIL with chickenfillet, pineapple, walnut, mandarins and celery

* VARIATIE VAN CARPACCIO VAN OSSENHAAS  EN SERRANOHAM
groene saladegarnituur en fijngesneden venkel

VARIATION OF CARPACCIO OF BEEFFILLET AND SERRANOHAM

WARME VOORGERECHTEN   /   WARM ENTRÉE  

* GESAUTEERDE LIMBURGSE CHAMPIGNONS 
in een roomkruidensaus met knoflook, bladerdeeggarnituur

LIMBURGSE HORSE MUSHROOMS in a cream-herb sauce 

* 6 GEGRILDE SCAMPI'S MET TAGLIATELLE 
geserveerd met een rijkelijk gevulde basilicumsaus

GRILLED SCAMPI'S WITH TAGLIATELLE and basil sauce

* ESCARGOTS PROVENCALE   
1/2 dozijn wijngaardslakken in kruidenboter met peterselie

ESCARGOTS PROVENCALE, 1/2 dozen snails in herb butter

SOEPEN  /  SOUP

* VERSE KREEFTENSOEP  met room en cognac
FRESH LOBSTER SOUP

* DUBBELGETROKKEN RUNDERBOUILLON met fijne garnituren
CLEAR SOUP with fine garnish

* HELDERE OSSENSTAARTSOEP  met madeira
OXTAIL CLEAR with madeira

* LICHTGEBONDEN TOMATENSOEP  met room
TOMATO SOUP with cream

de voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en boter 

entrée and soup are served with bread and butter



HOOFDGERECHTEN  VIS  /   MAIN DISHES FISH

* SOLE A LA MEUNIERE 
in boter gebakken zeetong met bakaardappeltjes en groenten

FRIED SOLE with butter, baked potatoes and vegetables

* GEPOCHEERDE GRIETFILET MET GEROOKTE ZALM
geserveerd met witte wijn saffraansaus

POACHED FILLET OF BRILL, served with smoked salmon and a white wine sauce with saffran

* 9  GEGRILDE SCAMPI'S MET TAGLIATELLE 
geserveerd met een rijkelijk gevulde basilicumsaus en groentengarnituur

GRILLED SCAMPI'S WITH TAGLIATELLE and basil sauce

* COMBINATIE VAN GEBAKKEN ZEETONGFILET EN KALFSZWEZERIK
geserveerd met wilde rijst, kreeftensaus en groentenkrans

COMBINATION OF SAUTED SOLE FILLET AND SWEETBREADS

served with wild rice, lobster sauce and vegetables

HOOFDGERECHTEN  VLEES  /  MAIN DISHES MEAT

* KALFSZWEZERIK, krokant gebakken
saus bereid met oesterzwammen, room en cognac

SWEETBREADS, crispy baked, sauce with oyster mushrooms

* KALFSOESTER 
MEDAILLON OF VEAL

* met room-sherrysaus  /  a cream-sherry sauce

* met rode wijnsaus met port  / a red wine sauce with port

* TOURNEDOS   
TOURNEDOS 

* met demi-glace saus met truffelfumet  /  a sauce with demi-glace and tuffelfumet

* met pepermosterdsaus  /  a pepper-mustard sauce

* CHATEAUBRIAND   middenstuk van de ossenhaas minimaal  2 personen

DOUBLE FILLET STEAK 

* STROGANOFF  pikante saus met ui, champignons, knoflook, room
STROGANOFF,  seasoned sauce with onion, mushrooms, garlic and cream

* NATUREL, gebakken champignons en bearnaisesaus
NATUREL, with sauted mushrooms  and sauce bearnaise

SPECIALE VEGETARISCHE GERECHTEN  /  VEGETARIAN 

* GESAUTEERDE LIMBURGSE CHAMPIGNONS voorgerecht

in een roomkruidensaus met knoflook, bladerdeeggarnituur
LIMBURGSE HORSE MUSHROOMS in a cream-herb sauce 

* SEIZOENSGEBONDEN VEGETARISCHE SALADE met of zonder kaas
VEGETARIAN SALAD with or without cheese als voorgerecht

als hoofdgerecht

* GEVARIEERDE VEGETARISCHE HOOFDSCHOTEL 
VEGETARIAN MAIN COURSE



DESSERTS

* DAME BLANCHE
roomijs met slagroom en warme chocoladesaus
ice-cream with whipped cream and warm chocolate sauce

* GLACE NEGRESSE
roomijs met slagroom, advocaatsaus en warme chocoladesaus
ice-cream with whipped cream, egg liqueur sauce and

 warm chocolate sauce

* GLACE NOUGAT
roomijs met verse nougat van amandelen en hazelnoot
geserveerd met slagroom, kersen en advocaatsaus
ice-cream with fresh nougat of almonds and hazelnuts served

with whipped cream, cherries and egg liqueur sauce

* GLACE MAISON
een variatie van vruchten, diverse soorten ijs, bavarois,
slagroom en likeursaus
variation of fruit, different kinds of ice-cream, bavarian cream

whipped cream and liqueur sauce

* CAFÉ GLACE
roomijs, bereid met orginele mokka, in coupe geserveerd,
naar wens met slagroom
ice-cream made of orginal mocha, if you wish served with

whipped cream

* SABAYON MAISON
roomijs met verse vruchten en een warme mousse van eidooiers,

wijn en likeur
ice-cream with fresh fruit and a warm mousse of egg yolks,

wine and liqueur

* SALADE DE FRUITS
rijkelijk bord met vers fruit, naar wens met slagroom
rich plate of fresh fruit, if you wish with whipped cream

* CREPES SUZETTES min. 2 pers.

flensjes met sinaasappel-citroensaus, saus aan tafel bereid,
geflambeerd met Grand marnier, geserveerd met roomijs
crepes with orange-lemon sauce, prepared at your table

flambe with Grand Marnier and served with ice-cream

* FRANSE KAAS
bordje met verschillende kaassoorten en roggebrood
plate with different kinds of cheese and rye bread

* IRISH COFFEE met Ierse whisky
irish coffee with Irish whisky

* KOFFIE SERVIES met chocoladegarnituur
naar keuze : filterkoffie, espresso, cappuccino of thee
CAFÉ COMPLET with chocolates

choice of filter coffee, espresso, cappuccino or tea

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten . Informeer bij hoofd bediening en vraag

naar onze kaart met speciale allergenen informatie.


