
 
 
 
 
Voorgerechten 
 
Krokant “vogelnestje” met gepocheerd scharreleitje, groene asperges en een  
romige Hollandaise saus met een vleugje tomaat. € 10.50 
Als extra bijlage mootjes gerookte zalm € 4.50 
 
Carpaccio van rundvlees met Enters neagelholt, schaafsels oude kaas,  
rucola, pijnboompitten en balsamico dressing € 12.50    

 
Oesterzwam carpaccio met rucola, schaafsels oude kaas, geroosterde 
tuinboontjes en truffel mayo. € 11.50 
  
Salade ”De Oale Marckt” diverse sla soorten met stukjes kruidig gebakken 
kipdij , spekjes en pittige peppadew mayonaise € 11.50     
 
Salade gerookte vissoorten. Zalm, botervis, makreel en paling op toast met 
ragfijne sla van venkel, citroen-dille dressing € 16.50 
 
Gegrilde wilde perzik met gemarineerde meloen en romige geitenkaas. 
met huisgemaakt lucht gedroogde Hooiham € 14.50  
 
Soepen 
     
Tomatensoep met een groente salsa en knoflook croûtons € 6.50  
          
Hoarlese mosterdsoep met prei ringen en gerookte zalm  € 6.50 
 
Uiensoep klassieke wijze en met kaas oversmolten € 6.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoofdgerechten 
 
Op de huid gebakken Roodbaars filets met gebakken scampi’s  
met een romige saffraan risotto. € 25.50 
      
Gebakken schelvis filet met pasta schelpen gevuld met verse roomkaas 
en gerookte makreel € 24.50 
 
Gebrande verse zalm met een frisse relish en groene groenten € 22.50 
 
Roast beef. In z’n geheel gebraden entrecotes, dus gesneden en kort 
geroosterd op de gril. Met een truffel jus € 29.50. 
 
Zomerse stoof van kalfssukade met een romige jus en veel verse groente 
en een toef aardappel puree € 22.50 
 
Spareribs 
In cola gemarineerde varkens ribbetjes “new styl” 
Botermals en getopt met krokantjes € 24.50 
      
Vergeten Vleesch!  mals stukje puur runder en scharrelvarken filets van de  
grill met een jus van zwarte knoflook  € 28.50      
 
Veldhoeve kippetje uit Albergen. Antibiotica vrije kip, zoals kip hoort te 
smaacken met paksoi en een sausje van sesam. € 24.50 
 
Mixgrill van biefstuk, spareribs, varkenshaas en kip geserveerd met 
pepersaus € 25.50 
 
Jack Fruits, gewokt met teryaki, spelt noedels, soja boontjes en 
bamboescheuten € 22.50 
   
Menu: “Wat maak je me nu” 4 gangen € 45.50 p.p. 
laat u verrassen door onze keuken 
per tafel te bestellen 
bijpassend wijn arrangement 4 gangen € 21.50 p.p. 
 
Heeft u een allergie! Laat het ons even weten.  
Hoofdgerechten worden geserveerd met frieten, salade en huisgemaakte compotes.       
Extra bijgerechten € 3,75 per portie.  
  


