
ZEEUWSE OESTERS
        6 stuks          12 stuks
Van ‘de Oesterij’        €18.0 €36.0
uit Yerseke
met citroen en
sjalot vinaigrette
              los per stuk €3.25

wijnsuggestie: Chablis, ‘Domaine de la 
Meulière’, Bourgogne, Frankrijk €42.0 

voorgerechten

LIMBURGSE ASPERGESOEP €9.0
schuim van hollandaise, bieslookbloesem 
desembrood, tuinkruidenboter  

GEPEKELDE TARTAAR €14.0
van rund, dragonmayonaise, gepofte zaden

TREVISO €11.0
gemarineerde roodlof van de grill, gekonfijte 
sinaasappel, wortel, karwij

DESEMBROOD van de Veldkeuken €5.0
met tuinkruidenboter van het moment

In onze brasserie werken wij het liefst met lokale producten. Het rundvlees komt van koeien die grazen in de 
weilanden van Langbroek. Landgoed Zuylestein, Amerongen levert veel ingredriënten uit haar moestuin, maar 
ook vlees van ‘Buitengewone varkens’. In Bunnik wordt ons biologische brood gebakken door de Veldkeuken.

CHEFS MENU          3 gangen - €36.0

l TREVISO
gemarineerde roodlof van de grill, gekonfijte 
sinaasappel, wortel, karwij

l TERRINE TANTE DOOR KIP
gestoomde filet, terrine, zaden, dragonjus

l BLOEDSINAASAPPEL 
met hangop ijs en basbousa cake

DINER
17:00 - 21:00

HOOFDGERECHTEN
RAVIOLI €21.0
brandnetel, groene asperges, mascarpone
gepocheerd ei, hollandaise saus, amandelboter

MAKREELSALADE €18.0
gerookte makreel*, sperziebonen, roodlof, appel, 
bio eitje, bulgur, quinoa I *vega: hummus & crudité

TERRINE TANTE DOOR KIP €22.0
gestoomde filet, terrine, zaden, dragonjus

NOORDZEEVIS €19.0
wisselende vis, citroencrème, aardappel-chorizo 
krokant, tahini verde, gepofte aardappelpuree

   desserts

BLOEDSINAASAPPEL €11.5
met hangop ijs en basbousa cake

RABARBER AARDBEI €10.0
ingemaakte rabarber, compôte, room, crumble

IJS POPSICLE - ambachtelijk ijs, 100% bio €5.5
Aardbei, Chocolade of Vietnamese Ice Coffee
van ‘IJsmanschap’, Amsterdam

KAASPLANK €13.0
Nederlandse kazen, compôte, notenbrood

bijgerechten
Verse friet van ‘Friethoes’ €5.0
Aardappelpuree €4.0
Gegrilde groene asperges, hazelnoot €5.0
Gegrilde bospeen €4.0
Mac ‘n Cheese panchetta €6.0

KIDS
TOMATENSOEP met brood & boter  €4.0

TANTE DOOR KIP €12.5
huisgerookte BBQ kip, friet, appelmoes

PASTA tomatensaus, geraspte kaas €12.5

IJS POPSICLE - ambachtelijk ijs, 100% bio €5.5
Aardbei of Chocolade van ‘IJsmanschap’

VLAFLIP vanillevla, roodfruitsaus, yoghurt €6.0

kan ook

glutenallergie? vraag gerust naar de mogelijkheden


