
 
U zult lezen dat wij in een groot aantal van onze 

gerechten ingrediënten uit deze streek verwerken. Ook 

het wild dat wij verwerken wordt middels verantwoordt 

beheer uit de natuur gehaald. Wij hebben al jaren 

speciale aandacht voor de rijke smaken die deze 

producten bieden, we behandelen ze met respect en hopen 

dat we u er ook van kunnen laten genieten. 

 

Voorgerechten 
Huisgemaakte wildzwijnham met pompoenchutney ,knoflook brood € 11.50 
 Wijnsuggestie: Portalis blanc Abbaye de Valmagne, Languedoc Frankrijk 
             Intense bloemengeur, in de mond lekker vol met indrukken van rijpe  
             peren, perziken en honing. Elegant met een lange afdronk. 
  Roussanne en Marsanne   Glas € 5,50 
 

Pluk zalm van de smoker op een kruidenwafel met ragfijne sla van venkel 
geserveerd met een zachte limoen crème € 11.50 

  

Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels oude kaas,  
rucola, pijnboompitten en balsamico dressing € 12.50    

 
Gegrilde champignons gegratineerd met geitenkaas, truffelmayonaise 
en een toefje sla   € 8.50 
  

Salade ”De Oale Marckt” diverse sla soorten met stukjes kruidig gebakken 
kipdij , spekjes en pittige peppadew mayonaise € 9.-     
 
Wild assortiment van huisgemaakte wild producten geserveerd met een toefje 
kruidensla en vijgenstroopje, noten & rozijnen stoet € 12.50 

 

Winterse salade met krokant gebakken baklever en bloedworst, appel parels  
droge worst van zwijn € 10.50 
     Wijnsuggestie: La Chapelle de montmija, Domaines Auriol, Languedoc Frankrijk 
      Helder frisrode kleur, geurend naar kruiden. Zacht en rond in de smaak.  
      Sappige  en fruitige afrdronk .  Syrah     Glas € 4,50 
                    

Etagère met toppers van de menukaart aangevuld met streekspecialiteiten. 
min.2 pers. p.p. € 15.50   

 
Soepen 
Geurige uiensoep gegratineerd met kaas € 5.50      

 
Tomatensoep met een groente salsa en knoflook croûtons € 5.50  
          
Mosterdsoep met prei ringen en knolselderij  € 5.50  



 
Hoofdgerechten 
 
Gegrilde zalm tournedos omwikkeld met spek 
geserveerd met een “Hete Bliksem” € 22,50  
 
Winter kabeljauw filets met gebakken gamba’s en een daarbij een smeuïge 
parelgort. € 23.50      
 
Wijting filets gegratineerd met een knapperig korstje van “beurre de Paris”  
en gestoofde prei € 21.50 
     Wijnsuggestie: Saint-Peyre, Jean Luc Lavergne, Languedoc Frankrijk 

 Helder bleekgele kleur, typische chardonnay. De geur heeft indrukken  
       van rijp fruit, anijs en toast. Volle stevige smaak. 

   Chardonnay     Glas € 4,50 

 

Mix grill van varkenshaas, biefstuk, kalfsmedaillon € 22.50 
 
Entrecôtes van de grill geserveerd met pepersaus en groente chips € 26.50 
     Wijnsuggestie: Cairanne, Grandes Serres, Rhône, Frankrijk 
       Helder en intens rood, in de geur rijp maar elegant met aroma van blauwe bessen en kruiden.
                   Grenache, syrah, cinsault en mourvèdre   Glas  € 5,25 

  

Vergeten Vleesch!  mals stukje puur runder en scharrelvarken filets van de 
grill met een jus van zwarte knoflook  € 25.50     
   
Wild stoof rijk gevuld met ree, hert en wildzwijn op smaack gebracht met 
bokbier van de Berghoeve. geserveerd een toef knolselderij puree en 
rodekool  € 22.50 
 
Herten assorti: Herten rug, spiesje met herten bief, stoofvlees en een 
tartaartje met een zacht zoete cranberry saus € 29.50 
      Wijnsuggestie: Grimaudes, Domaine la Perrières, Zuid-Frankrijk 
       De wijn is sappig met tonen van rood fruit. Romige tannines en een mineralige afdronk. 
   Cinsault, Carignan en Grenache   Glas € 5,75 

 

Wildspies van hert, ree en wildzwijn met een pareluitjes saus € 27.50 

 
Paddenstoelen risotto met jack fruit, pijnboompitten en truffeljus € 21.50 
 

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 € 20.50 p.p. 
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