
In onze gerechten worden een groot aantal ingrediënten uit deze streek verwerken  
Zoals biologisch vlees en groentes. Wij hebben al jaren de speciale aandacht voor de rijke 
smaken die deze streekproducten bieden, we behandelen ze met respect en hopen dat we 
u er ook van kunnen laten genieten. Ook ons wild wordt in de regio geschoten maar ook 
net over de grens bij onze oosterburen. Daar zijn de bossen net even groter en loopt er 
meer wild dan in Nederland. 
 
Voorgerechten 
 
Huisgemaakte wildzwijnham met Denekamper buffel mozzarella 
met boerenkool pesto op een toefje sla € 10.50     (3.) 
 
Tartaar van gemarineerde zalm, mootje gerookte zalm en verse zalm uit de oven 
Met een zachte dille room € 11.50      (1.5.6.7.) 
 
Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels oude kaas,  
ruccola, pijnboompitten en een balsamico dressing € 11.50   (2.3.) 
 
Winters voorgerecht van krokant gebakken baklever en bloedworst, 
gebakken appeltjes en  shi-i take. Op smaak gebracht met een 
dressing van oude sherry € 9.-       (1.2.3.) 
 
Salade ”De Oale Marckt” 
Diverse sla soorten met reepjes kruidig gebakken kipfilets, spekjes 
en pittige peppadew mayonaise € 9.-      (6.) 
 
Huis gerookte eendenborst op een warme aardappel rosti 
met frisse pompoen chutney € 10.50    (1.3.5.6.) 
 
Poffertjes van pastinaak gegratineerd met Twentse Bunkerkaas(vliegveld) (1.3.5.6.)  
peer en walnootjes en granaatappel dressing € 8.50 
      (3.) 
 
Etagère met streekspecialiteiten en wildgerechten van onze menukaart 
min.2 pers. p.p. € 15.50   
 
 
 
Soepen 
 
Geurige uiensoep gegratineerd met kaas € 5.00     (1.3.) 

 
Jachtsoep, goed gevuld met een winters garnituur 
van mini knödel, verse groente, wild poulet en plakjes wildworst € 6.50  (1.3.) 
 
Tomatensoep met een groente salsa en knoflook croûtons € 5.50  (1.3.) 
          
Licht gebonden mosterdsoep met een pluk zuurkool en gerookte eend € 6.00 (1.3.6.) 
 



 
 
Hoofdgerechten 
 
Gebakken kabeljauwfilets met hete bliksem 
en romige saus van vandouvan € 21.50      (1.3.7.) 
 
Tournedos van zalm omwikkeld met katenspek 
op een bedje van gegrilde groente met basilicum pesto € 20.50   (1.3.) 

 
Gebakken heilbot filets met stronkjes gestoofde prei en 
een creme van mierikswortel € 22.50      (1.3.13.) 
 
Mix grill van varkenshaas, biefstuk, kipspiesje en spare ribs € 21.50  (6.2.4.) 
 
Ouderwets stoofpotje van wild goulash,  
gegratineerd met aardappelpuree en rode kool € 19.50    (1.3.) 
 
Flank steak, mals stukje puur runderfilets van de grill      
roden uien compotes geserveerd met kruidenboter € 23.50   (6.2.4.) 
 
Gebakken runder entrecotes met gebakken bospaddenstoelen 
en zwarte knoflookjus € 21.50       (1.) 
 
Gebakken wildzwijn filets , cantharellen jus  
en “risotto” van parelgort € 22.50      (1.2. 
 
Wild spies van de grill. Hertbief, wildzwijn, reebief, wildsausijsje.  smakelijk gegrild en 
geserveerd met pareluitjesjus € 23.50      (1.) 
 
Assortiment van hert is het hoofdgerecht van ons wildmenu (eerste pagina) 
Dit is ook afzonderlijk te bestellen € 24.50     (1.3.) 
 
Gepofte vergeten groenten, gegratineerd met pittige provolone kaas  
met een knoflook aioli ♣ € 19.50       (1.3.) 
  
Menu: “Wat maak je me nu” 4 gangen € 36.50 p.p. 
laat u verrassen door onze keuken 
per tafel te bestellen 
bijpassend wijn arrangement 4 gangen € 19.50 p.p. 
 


