
Chefs Menu                
3 gangen - €36.0

Voorgerechten

NEDERLANDSE BURRATA €14.5 
snijboon, desemkruim, druiven, framboos, basilicum

GEPEKELDE TARTAAR €14.0
van rund, pastinaak, furikake, snijboon, misomayonaise

ZUYLESTEINSE BIETJES €12.0
buffelhangop met mierikswortel, ras el hanout
haringkaviaar +€3.0

ZEEUWSE MOSSELEN €11.0
chorizo, rode peper, zwarte rijst, zeekraal, venkel, hazelnoot

VENKEL-DOPERWTENSOEP €9.5
venkelsalade, bieslook
ham van ‘Buitengewone varkens’  +€2.0

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

VENKEL-DOPERWTENSOEP 
venkelsalade, Zuylesteinse ham, bieslook

NOORDZEEVIS         
wilde zeebaarsfilet, cavalo nero, 

doorgeschoten broccoli, riso venere, zeekraal, 
hollandaise

DONKERE CHOCOLADETAART
notenijs, framboos

DINER
17:00 - 21:00

Hoofdgerechten

CRÈME VAN OERWORTEL €20.0
gegrilde bospeen, feta, spinazie, cantharellen, truffelolie, 
gepocheerd ei

NOORDZEEVIS €21.0             
wilde zeebaarsfilet, cavalo nero, broccoli, zwarte rijst, 
zeekraal, hollandaise

HEUVELRUG ROAST alleen vanaf 2 pers. €25.0 p/p
lokaal vlees en keuze uit 2 bijgerechten (per 2 personen)
vraag gerust naar het vlees van dit moment

RUNDERTARTAAR & FRIET €23.0
pastinaak, furikake, snijboon, misomayonaise, friet & salade

GEGRILDE & GESTOOFDE VARKENSWANG €19.0
van ‘Buitengewone varkens’, Vadouvan kool, bietenblad
aardappelmousseline

BURRATA (NL) - een combinatie van mozzarella en room. 
Handgeknoopt en bereid met verse Nederlandse buffelmelk.

   Desserts

NEDERLANDSE KAZEN €13.0
van onze kaasaffineur, compôte, dadel, toast

PÊCHE MELBA €12.0
banketbakkersroom, framboos

DONKERE CHOCOLADETAART €12.0
notenijs, framboos

IJS POPSICLE - ambachtelijk ijs op een stokje €5.5
Aardbei of Chocolade van ‘IJsmanschap’, Amsterdam

Bijgerechten €5.0 per gerecht
Lauwwarme bonensalade met geschaafde venkel
Gegrilde wortel, pastinaak, radicchio, Blauwe Bunkerkaas
Verse friet van ‘Friethoes’ met mayonaise
Riso Venere (zwarte rijst), zeekraal, venkel, hazelnoot 
Broccoli gratin
Aardappelmousseline

Kids

TOMATENSOEP met brood & boter  €4.0

‘TANTE DOOR’ KIP €12.5
huisgerookte BBQ kip, friet, komkommer

PASTA tomatensaus, geraspte kaas €12.5

glutenallergie? vraag gerust naar de mogelijkheden


