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Hoppescheutenmenu 
 

 

 

Amuse van de chef 

*** 

Hoppescheuten met gepocheerd eitje en verse truffel 

OF 

Hoppescheuten met gerookte zalm 

*** 

Filet Pûre met hoppescheuten en saus van de chef vergezeld van  

huisbereide kroketjes 

OF  

Skreifilet met hoppescheuten, armoricainesaus & puree 

*** 

Dessertbord van de chef 

OF 

Kaasbord met notenbrood 

 

 

 

 

 

Menu: € 75,00 p.p. 

Menu met een glaasje bubbels: + € 6,00 p.p. 

Met aangepaste huiswijn: + € 15,00 p.p. 

Met aangepaste sommelierwijnen: + € 20,00 p.p. 

(aangepaste wijnen worden geserveerd vanaf het voorgerecht) 
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Suggesties 
 

Voorgerechten  
 

Hoppescheuten met gepocheerd eitje en mouselinesaus € 28,00 

Hoppescheuten met gerookte zalm en gepocheerd eitje € 36,00 

Gebakken ganzenlever met gebakken appeltjes, ajuin- en 

veenbessenconfituur & notenbrood 

€ 20,00 

Carpaccio van rode biet met geitenkaas en brickdeeg,  

pijnboompitten en balsamico (vegetarisch) 

€ 10,00 

Bordje Ibericoham met lookbroodjes en tomatensalsa € 20,00 

Supplement verse truffel € 15,00 

 

Hoofdgerechten  
 

Filet Pûre met hoppescheuten, truffelsaus & kroketten € 54,00 

Parelhoenfilet met gebakken ganzenlever met boschampignons,  

veenbessenjam, gekarameliseerd witloof en kroketten 

€ 30,00 

Lamskroon uit de Pyreneeën met saus van de Chef, warme groenten  

en gebakken patatjes (2 pers.) 

€ 60,00 

Skreifilet met hoppescheuten, armoricainesaus & puree € 46,00 

Supplement verse truffel € 15,00 

Supplement hoppescheuten (40 gr.) € 15,00 

  

Wijnsuggesties  

Brunello Di Montalcino               "Tenuta Collosorbo" Toscane € 66,00 

Een uitstekende Brunello met aroma’s van pruimen, vijgen en tabak.  

Deze ‘gespierde’ granaat rode wijn heeft in de smaak ondanks z’n kracht een hele fijne structuur  

en vele complexe delicate nuances van zwart fruit tot zelfs rokerig zoethout bekroont met  

een zeer lange afdronk en mooie gepolijste tannine 

 

Chassagne Montrachet                “Louis Jadot” Bourgogne € 82,00 

Een krachtige en rijke wijn met een aromatisch bouquet van rijp witfruit  

en subtiele vanilletonen door rijping op eikenhout 

 

 

 


