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voorgerechten

Heerlijk in eigen keuken gemaakt en afgebakken kasteelbrood  
met kruidenboter en aioli 

of

Romige kerriesoep met appel en bosui 

of

Tomaat- courgettesoep met gehakte peterselie 

Hoofdgerechten

Gemarineerde sweet juicy spareribs, geserveerd met knoflooksaus 

of

Op Oosterse wijze gemarineerde kipsaté met pindasaus, 
casava kroepoek, gebakken uitjes, salade en frites 

of

Vegetarische kruistochtenschotel; carpaccio van gegrilde courgette, 
zongedroogde tomaten, pijnboompitjes, afgemaakt met oregano 

en gegratineerde geitenkaas 
of

Gebakken Victoriabaarsfilet, geserveerd met een groene pestosaus 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, 
aardappelgarnituur en warme groenten en diverse sauzen.

nagerecht

Vanille coupe; vanille-ijs met chocoladesaus, afgemaakt met slagroom 

Menu guinevere
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voorgerechten

Romige kerriesoep met appel en bosui 
of

Tomaat- courgettesoep met gehakte peterselie 
of

Rundercarpaccio met het zwaard gesneden, met Rotterdamse oude kaas, 
pijnboompitjes, uitgebakken spekjes, bieslook en aceto balsamico dressing 

Hoofdgerechten

Gemarineerde sweet juicy spareribs, geserveerd met knoflooksaus 
of

Op Oosterse wijze gemarineerde kipsaté met pindasaus,
casava kroepoek, gebakken uitjes, salade en frites 

of

Vegetarische kruistochtenschotel; carpaccio van gegrilde courgette, 
zongedroogde tomaten, pijnboompitjes, afgemaakt met oregano 

en gegratineerde geitenkaas 
of

Gebakken Victoriabaarsfilet, geserveerd met een groene pestosaus
of

Gepaneerde varkensschnitzel met gebakken champignons, uien, 
afgeblust met kruidenboter, gegratineerd met brie

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur, 
warme groenten en inclusief diverse sauzen.

nagerechten

Vanille coupe; vanille-ijs met chocoladesaus, afgemaakt met slagroom 
of

Limoen cheesecake met een bodem van chocolade brownie, 
geserveerd met mango-ijs en slagroom

Menu Merlijn 
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voorgerecht

Plato de tapas; proeverij van onze voorgerechten 

Hoofdgerechten

Gegrilde kalfsentrecôte met tappenade van zongedroogde tomaatjes, 
geserveerd met een krokantje van Serranoham 

of

 Op Oosterse wijze gemarineerde kipsaté met pindasaus, 
casava kroepoek, gebakken uitjes, salade en frites  

of

Mixx Meat; sweet juicy spareribs, topside Black Angus biefstuk, Italiaanse 
varkenhaasmedallion en Cajun kipfilet met 4 seizoenen pepersaus 

of

Vegetarische kruistochtenschotel; carpaccio van gegrilde courgette, 
zongedroogde tomaten, pijnboompitjes, afgemaakt met oregano

en gegratineerde geitenkaas 

of

Gebakken Victoriabaarsfilet, geserveerd met een groene pestosaus 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur, 
warme groenten en inclusief diverse sauzen.

nagerecht

Grand dessert; proeverij van nagerechten 

Menu King artHur


