
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. 
Nieuwsgierig…Kijk eens op facebook naar Slow Food Twente.  
 
Voorgerechten 
 
Huisgemaakte Hooiham met Denekamper buffel mozzarella 
Verse meloen op een toefje sla € 10.50      
 
Assortiment van gerookte vissoorten. Tonijn, Meerval, Zalm, Paling  
Geserveerd met een zachte wasabi creme € 13.50     
  
Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels oude kaas,  
ruccola, pijnboompitten en een balsamico dressing € 11.50    

 
Salade van avocado, verse krab, rivierkreeftstaart en citrusvruchten.  € 11.50  
   
Salade ”De Oale Marckt” 
Diverse sla soorten met reepjes kruidig gebakken kipfilets, spekjes 
en pittige peppadew mayonaise € 9.-      

 
Dun gesneden rode biet met gegrilde suikersla, appel, geitenkaas en walnoot 
Met dressing van oude sherry € 8.50 
 
Etagère met streekspecialiteiten en wildgerechten van onze menukaart 
min.2 pers. p.p. € 15.50   
 
 
 
Soepen 
 
Geurige uiensoep gegratineerd met kaas € 5.00      
 
Ossenstaart bouillon met tuinkruiden, royal garnituur en eigenvlees  € 6.50   
 
Tomatensoep met een groente salsa en knoflook croûtons € 5.50   
          
Licht gebonden mosterdsoep met preiringen en gerookte eend € 6.00  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdgerechten 
 
Gebakken kabeljauwfilets met cous-cous van bloemkool 
en romige saus van vandouvan € 21.50       
 
Zalm moot in een krokant jasje 
op een bedje van gewokte groente met chili mayo  € 20.50    
 
Op de huid gebakken zeebaars filets met ravioli van tomaat en mozzarella 
met een lauw warme tomaten compotes € 22.50      
 
Veldhoueve kippetje uit Albergen. (Antbiotica vrij) 
Krokant gebakken inde pan met paksoy en aziatische saus. € 22.50 
 
Mix grill van varkenshaas, biefstuk, kipspiesje en spare ribs € 21.50   
 
Ouderwetse kalf sukade met een krokant speklapje en eigen jus  
geserveerd met stamppotje van rucolla en zontomaatjes € 19.50   
 
Vergeten Vleesch!  mals stukje puur runder en scharelvarken filets van de grill    
Paddenstoelen hachee en kruidenboter € 23.50   ( 
 
Gebakken runder entécôtes(300 gram) met pepersaus € 23.50    
    
Gebakken eendenborst met een chili van de gestoofde pootjes € 20.50    
 
Krokant bakje gevuld met gesmoorde parelgort en gegrilde groente, gegratineerd met 
pittige provolone kaas en een knoflook aioli ♣ € 19.50     
  
  
Menu: “Wat maak je me nu” 4 gangen € 39.50 p.p. 
laat u verrassen door onze keuken 
per tafel te bestellen 
bijpassend wijn arrangement 4 gangen € 19.50 p.p. 
 


