Ambachtelijk gebakken baguette van de Bakkers van
Verloop, geserveerd met tuinkruiden aioli en tapenade
van zwarte olijf en een vleugje cognac
Hoya de Cadenas Organic, Cava, Spanje [6,25]

Gemaakt met geroosterde knoflook en verse tuinkruiden
Met uitgebakken spekjes
Romige soep met eekhoorntjesbrood, kastanje
champignons en bosui

Met rucola, Grana Padano, geroosterde zonnebloempitten en
truffelmayonaise
Rose Esprit, Frankrijk [4,25]

Met ragout van wildzwijn en paddenstoelen uit de bossen van Oranjewoud
Sauvignon Blanc Chili [4.25]

Tartaartje van gerookte zalm met een kroketje van wadgarnalen en een
frisse aardappelyoghurt crème
Zanzibar Chardonnay, Frankrijk [4,25]

Royale salade met in Japans broodkruim gefrituurde geitenkaas van de
Molkerei met zoetzure ingelegde paddenstoelen en gerookte rode bieten

Gerookte zalm, forel, wadgarnalen, getoast desembrood en crème fraîche

Kies uw 3 gangen uit ons wisselende aanbod!

Op de huid gebakken met klassieke Hollandaisesaus
Chardonnay, Frankrijk [4,25]

Gebakken kabeljauwfilet met een korst van groene kruiden en fenegriek
met warme remoulade
Chardonnay, Frankrijk [4,25]

Met paddenstoelen en Bleu de Wolvegakaas
Pinot Grigio, Italië [4,95]

Quiche van Franse jonge blauwschimmel “Bleu d’ Auvergne” met peer en
amandel
Grüner Veltliner, Oostenrijk [4,95]

Wisselende plate samengesteld door de chef

Jachtschotel van edelhert gestoofd in ons eigen Woudsterbier met Friese
kruidkoek, zilveruitjes en bospaddenstoelen
Biefstuk van black Angus, kippendijenspiesje en pulled pork met pikante
piment ahorn
Vers biertje van de tap [v.a. 2,60]

Van Friese boerderij kip uit Nes, geserveerd met kroepoek, satésaus met
kokos en gefermenteerde knoflook geserveerd met frites
Pinot Noir, Frankrijk [4,95]

De Ierse runderen lopen bijna het hele jaar buiten heerlijk te grazen.
Al dat verse gras, een ideaal klimaat en volop lichaamsbeweging zorgt
voor heerlijk mals vlees
Hoya de Cadenas Tempranilo Reserva, Spanje [4,60]

Een biefstuk van het malste stuk rundvlees ‘ossenhaas’ geserveerd met
bearnaisesaus
Rode wijn jus met gekonfijte sjalot

4 Friese kazen met roggebrood en vijgencompote
Tawny Port, 10 jaar, Portugal[4,95]

Van citroen, framboos en mangosorbet met vers gesneden
fruit, yoghurt van zuivelboerderij de Gelder slagroom
en gesponnen suiker
Gandia fusta nova, moscatel, Spanje [3,95]

Met romige vanille ijs en saus van VOC kruiden
Frysk famke likeur, Friesland [2,95]

Crème brûlée met gekarameliseerde witte chocolade met
laagje gebrande suiker en Sri Lanka kaneel ijs
El cadado, Valdespino, Spanje [4,45]

Frysk Famke koffielikeur, espresso
en een bolletje vanilleroomijs

