
DINERKAART

SOEPEN
al onze soepen worden geserveerd met brood  van bakkerij Jacobs en dips

• Tomatensoep van Pommodori tomaten met basilicum crème fraîche  €  4.95

• Romige vissoep met een garnituur van zalm en Noorse garnaaltjes €  5.50

• Uiensoep met Leffe blond en een crouton met gegratineerde kaas  €  5.25

LEKKER VOORAF
• Rustiek broodplankje met diverse dips  €  4.95

VOORGERECHTEN
al deze gerechten worden geserveerd met brood van bakkerij Jacobs en dips

•    Carpaccio van het Hereford-rund met truffelmayonaise, pijnboompitjes,        klein € 9.50

 kruidig kaaskoekje, zongedroogde tomaatjes en geraspte overjarige    € 14.50

  kaas van Mertens

• Gravad lax - gemarineerde zalm met gegrilde groenten en mosterd           klein € 9.50

 dille dressing                       € 14.50

• Salade Surf ‘n Turf - frisse salade met gegrilde runderhaaspuntjes,       klein € 9.50

 gamba’s, krokante uitjes, en Thaise dressing        € 14.50

•     * Salade met gegratineerde geitenkaas, krokant abdijspek, honing,  klein € 9.50

  granny smith appel, cranberries, walnoten en aceto balsamico dressing   € 14.50

• Ceaser salade met little gems, boerderijkip, rode ui, ansjovis, Parmezaanse      klein € 9.50

 kaas en croutons               € 14.50

• Wildzwijnsham met rode uiencompote, witlof, appel en rozijnen        € 9.50

Horeca

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten! 

Gerechten met een     zijn vegetarisch. Gerechten met een    *zijn vegetarisch mogelijk.



DINERKAART

VAN HET LAND
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en bijpassend aardappelgarnituur

• Mixed Grill - gegrilde biefstuk en varkenshaas, gemarineerde kippendij,  € 23.50

 een spareribje van slagerij Rutten en drie koude sausjes 

•  Spareribs - rijk gevulde plank met heerlijke spareribs van slagerij     € 19.50

  Rutten (600 gram!) en twee verschillende sausjes

•  Gegrilde kogelbiefstuk (200 gram) van het Herefords rund met  € 19.50

 seizoensgroenten en sjalotten rode wijn saus

•  Classic! - Gegrilde burger van Hereford rund, zoetzure rode ui, krokant  € 14.50

 spek, augurk, smokey bbq saus en gesmolten peperkaas van Mertens

        uit het voordeelmenu 

• Stoverij van hert, geserveerd met spek, champignons, zilverui, witlofsalade   € 18.50

 en aardappelkroketjes

• Varkenshaas gevuld met Serrano ham en oude kaas van kaasboerderij   € 18.50

 Mertens en geserveerd met een pepersaus 

• Saté van kippendij, kroepoek, gebakken uitjes, atjar en satésaus     € 17.50

   
UIT DE ZEE
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en bijpassend aardappelgarnituur

•  Verse pastalinten in romige kreeftensaus met gebakken zeebaarsfilet,    € 18.50

 pikant gebakken gamba’s en gerookte zalm

        uit het voordeelmenu

• Fish and Chips - Sliptongetjes met botersaus         € 18.50

• Op de huid gebakken zalm, fregola, courgette, rode ui en een sausje    € 18.50

 van citroengras              

VAN DE TUIN
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade en bijpassend aardappelgarnituur  

•  Vegetarische lasagne van courgette, aubergine, pommedori tomaat en    € 18.50

 basilicum gegratineerd met mozzarella 

        uit het voordeelmenu 

• Ravioli van spinazie en ricotta, met geroosterde hazelnoten en salieboter  € 18.50

Horeca



DINERKAART

DESSERTS
• Drie bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom    €  6.00

• Koffie compleet - koffie/thee/cappuccino met twee huisgemaakte dessert items €  6.00

• Crème brulee met Dulce de Leche ijs, Bastogne kruim en slagroom             €  6.50 

• Kaasplankje - paprikakaas, fenegriekkaas en brandnetel & bieslookkaas van    €  6.50 

 kaasboerderij Mertens met perenchutney en vijgenbrood

• Dessert DOK6 - proeverij van diverse huisgemaakte dessert-items      €  6.75

• Tarte Tatin met een crumble van bastogne en vanille-ijs      €  6.75

KINDERKAART
• Kindersoepje (tomatensoep) met een soepstengel         €  2.75

• Boterham (bruin of wit) met zoet beleg           €  1,75

• Frietjes met snack naar keuze; bitterballen, frikandelletjes, Joepiesnack              €  4.50 

  geserveerd met een rauwkost-spiesje en appelmoes

• Kinderportie spare ribs met rauwkost, frietjes en appelmoes      €  9.50 

• Gebakken zalm met pastalinten en remouladesaus        €  9.50 

•        Kipsaté met satésaus, frietjes en rauwkostspies         €  8.50 

• Pannenkoek (appel of naturel)            €  4.50

• Twee bolletjes vanille ijs met slagroom en discodip in een leuk mee-neembakje  €  3.95

Horeca

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, heeft u een allergie laat het ons weten! 

Gerechten met een     zijn vegetarisch.


