
Brood.

TAKE AWAY
alle broodjes zijn ook take away mogelijk (-€2.0/broodje)

JONG BELEGEN KAAS €8.75 
van de Hondspol, waterkers, komkomer, romige knolsalade

BUIKSPEK €10.0
zachtgegaard buikspek, huisgemaakte zuurkool, mosterd kaviaar

HEUVELRUG BEEF ROAST €11.5
rosbief, gepocheerd ei, Béarnaise saus, dragon

NEDERLANDSE MOZZARELLA €8.75
rode kool. amandel

extra: gedroogde ham van ‘Buitengewone varkens’ +2.0

OESTERZWAMKROKET €9.0
truffelmayonaise, rucola

(kan ook met mosterdmayonaise ipv truffelmayonaise)

KINDER TOSTI KAAS €6.0
met jong belegen ‘Hondspol’ kaas en ketchup

extra: achterham van ‘Buitengewone varkens’ +1.0

In onze keuken werken wij het liefst met Heuvelrug producten of ten minste van Nederlandse bodem. Het rundvlees komt van 
koeien die grazen in de weilanden van Langbroek. Landgoed Zuylestein levert dagelijks verse groenten en kruiden uit haar moestuin. 
Op deze bospercelen scharrelen ook ‘Buitengewone varkens’, dit eerlijke varkensvlees zie je veelvuldig terug op onze kaart. Het 
biologische desembrood wordt gebakken door ‘de Veldkeuken’. Zorgboerderij de Hondspol maakt de jong belegen kaas en levert 

verse biologische melk voor onze koffies. Een waar voorrecht om te mogen samenwerken met deze bevlogen producenten.

TASTE DECEMBER

van 8 t/m 24 december
 serveren wij een lunchmenu

2 gangen €25
3 gangen €36
4 gangen €42
5 gangen €51

VOOR
ravioli, wortel, Bunker blauw kaas

sinaasappel, boerenkool, 63 graden eierdooier

TUSSEN 
(bij 4 gangen)

consommé van eekhoorntjesbrood
tartaar wilde paddenstoelen, aardpeer

TUSSEN 
(bij 5 gangen)

krokante kalfszwezerik 
zoete aardappelcrème, knolselderij

gefermenteerde shiitake jus
of

risotto, Goudse oplegkaas, lavas, truffel

HOOFD
varkensfiletrollade 

knolselderijpuree, gezouten citroen, bospeen
 of 

gepofte knolselderij, appel, walnoot
zwarte knoflook, knolselderij lavas jus

NA
chocoladetaart, glühwein kersen 

hazelnoot-ijs, amandel, madeira room 

KAAS
in plaats van dessert €6

 als extra gang €11

WARM.

CONSOMMÉ VAN EEKHOORNTJESBROOD €10.0
heldere bouillon van eekhoorntjesbrood, 

tartaar van bospaddenstoelen, brood, truffelboter

Verse friet van ‘Friethoes’ €5.0
met mayonaise

glutenallergie? vraag gerust naar de mogelijkheden

   TASTE DECEMBER.

zoet.

wisselende zoetigheden en taart
vraag er gerust naar 

H


