om te delen
Brood gemaakt met bierbostel van ons eigen gebrouwen bier
met onkruidenboter, tapenade van zwarte olijven, tomaat
en een scheut cognac

soepen
Van biologische pomdori tomaten, ras el hanout,
scharrelhoen, knoflook kruidenolie uit onze kruidentuin

Crème van zuurkool met reepjes gerookte zalm, stukjes
aardappel en platte peterselie chiffonade

Met kleine slavinkjes en kruiderijen

Voorgerechten
Met boerenkoolpesto, grana padano en rucola salade

Coppaham van zwijn en gerookt spek, met huzaar van knolselderij, pompoen
en gebrande mosterdmayonaise

Met woudhoning karamelliseerde geitenkaas van de “broederij uit de Knipe”
Met een salade van groentes van het seizoen

Gerookte zalm, makreel en gerookte forel, met avocado, tomaat en groene
pestodressing

1834 keuzemenu

Kies uw 3 gangen uit ons wisselende aanbod!

Uit de zee
Met een korst van hazelnoten, “vicgssoise” van prei vadouvan

Op de huid gebakken met een vis jus, basilicum en een puree van
gerookte aardappel

Vegetarisch
Met paddenstoelen en Bleu de Wolvegakaas

Klassiekers
Herten schenkels bereid als een klassiek osso bucco, met knoflook, rode
wijn en kruiderij

Een braadworstje van wildzwijn, herten osso bucco en fazanten filet,
met een krachtige wildjus

Geïnspireerd op de klassieke bereiding van spareribs, maar dan
zonder het bot, gemarineerd in Oosterse kruiden en langzaam gegaard,
daarna krokant gebakken

Een smaalvolle steak gesneden van de bavette in roomboter gebakken met
gekonfijte sjalotten rode wijn jus en tijm uit onze eigen kruidentuin
(door de grove structuur van het vlees serveren wijn hem op zijn
lekkerst “medium rare”)

Rode wijn jus met gekonfijte sjalot en tijm uit eigen kruidentuin

Dessert
4 Friese kazen met roggebrood en appel & peren compote

Karamel parfait met appelsorbet, stoofperencompote en
romige karamelsaus

Met romige ijs van boerenmelk, chocoladesaus van
kwaliteit chocolade “Valrhona”, krokante crumble en
chocolade schotsen

Een echte klassieker warm geserveerd met boerenjongens
en romig ijs van boerenmelk

Met sinaasappel en kaneel, geserveerd met ijs van
duindoornbessen

