
 
 

3 Gangen Menu 

Voorgerechten: 

Tomatensoep 

Gebonden tomatensoep met mozzarella/pestoballetjes en basilicum. 

Kipcocktail 

Gerookte kipblokjes, gemarineerd in chili, knoflook en koriander, 

met mango, op een bedje van sla. 

Zalmbonbons 

Zalmbonbons gevuld met garnalen, cocktailsaus en Rucola.  

Geserveerd op een bedje van sla. 

 

Hoofdgerechten: 

Spareribs 500 gram  

Spareribs afgelakt met een BBQ saus. 

Zalm krokant met kreeftensaus 

Gebakken zalm in een kruidenkorstje van panko, knoflook, peterselie en dille. Geserveerd 

met kreeftensaus. 

Bief Cuadril 180 gram  

Argentijnse steak, geserveerd met kruidenboter of peperroomsaus 

Varkenshaasje 

Varkenshaas omwikkeld in bacon, met een Madeira paddenstoelen roomsaus. 

 

 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met: aardappelkroketjes, salade, wok groente en 

geglaceerde bospeen. 

 

 

 

 



 

 

 

4 Gangen Menu 
Voorgerechten: 

Carpaccio 

Met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, pesto en 

truffelmayo. 

Vis Trio 

Trio van garnalen, gepocheerde zalm en gerookte zalm met cocktail,- en dille saus. 

Kipcocktail 

Gerookte kipblokjes, gemarineerd in chili, knoflook en koriander, 

met mango, op een bedje van sla. 

Tussengerechten: 

Knoflookgamba’s  

Gamba’s gebakken in knoflookolie, afgeblust met witte wijn. 

Tomatensoep 

Gebonden tomatensoep met mozzarella/pestoballetjes en basilicum. 

Gebakken paddenstoelen. 

Gemengde paddenstoelen, gebakken knoflook, ui en witte wijn. Gemarineerd met 

gorgonzola. 

Hoofdgerechten: 

Bief  Lomo 180 gram 

Mals stukje Argentijnse biefstuk met pepersaus en gebakken paddenstoelen. 

Zalm krokant met kreeftensaus 

Gebakken zalm in een kruidenkorstje van panko, knoflook, peterselie en dille. Geserveerd 

met kreeftensaus. 

Mix Grill  

Mix van Argentijnse steak, entrecote, varkenshaas en sparerib. Geserveerd met 

kruidenboter. 

Sparerib 500 

Spareribs afgelakt met een BBQ saus. 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met: aardappelkroketjes, salade, wok groente en 

geglaceerde bospeen. 



 

 

 

 

Nagerechten: 

Appel crumble 

Appel crumble met kaneel en rozijnen. Geserveerd met kaneelijs en slagroom. 

Chocolade trio  

Trio van chocolade; chocomousse, brownie en chocolade ijs. Geserveerd met slagroom. 

Tiramisu 

Klassieke Tiramisu met aalbessen en blauwe bessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kinder Menu 

 
Voorgerechten: 

Tomatensoep 

Gebonden tomatensoep met mozzarella/pestoballetjes en basilicum. 

Kipcocktail 

Gerookte kipblokjes, met mango op een bedje van sla.  

(keuze uit pittige kip of naturel) 

Hoofdgerechten: 

        sparerib 300 

Afgelakt met een BBQ saus. 

Zalm 

Gebakken zalm, keuze uit naturel of met kruidenkorst 

 

Kipnuggets/kroket/frikandel 

Keuze uit friet of aardappelkroketjes, 

Geserveerd met appelmoes, mayo en curry. 

 

    Dessert 

Vanille ijs of chocolade ijs met slagroom en een kinder suprise. 


