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M  E  N  U 

 

 

Voorgerechten 

Carpaccio van gerookte runderlende     € 12,75 

Met geroosterde pijnboompitten, oudekaascrème en oude balsamico  

Huisgerookte zalm met chevise van coquilles   € 17,00 

Met ingelegde groenten en granaatappel  

Gepekelde kalfspastrami       € 13,00 

Met dukkah, babymaïs, tomaatsalsa en Vadouvan-mayonaise  

Salade niçoise         € 11,50 

Vegetarisch met zoete aardappel, harico verts,  

zongedroogde tomaat, rode ui, olijven en een gekookt eitje  

Voorgerecht van het landgoed menu     € 11,00 

Dagelijks wisselend 

 

Soepen 

Groninger mosterdsoep       € 6,75 

Met uitgebakken spekjes, bosui en oude kaas 

Crème soep van prei en aardappel     € 7,00 

met gerookte makreel en crème fraiche  

Soep van de dag        € 6,75 

Dagelijks wisselend 

 

Tussengerechten 

Mesclunsalade met krokante kalfszwezerik   € 18,00  

Met Enokipaddenstoelen, pijnboompitten en een stroopje van balsamico 

Gebakken bloedworst van streekvarkens    € 12,00 

met gebakken appel en portsaus 



 

 

M  E  N  U 

 

 

 

Hoofdgerechten  

Gekonfijte eendenbout       € 23,50 

Met truffelpuree, krokante uien en kalfsjus 

Procureur van wildzwijn       € 23,50 

Langzaam gegaard op de Kamado, met kruidenzuurkool en jus van appelstroop 

Snoekbaarsfilet         € 27,00 

Gegratineerd met een stoofje van prei en oude kaas  

Hertenbiefstuk         € 28,50 

Met pastinaakpuree en paddenstoelen  

Gepaneerde scharrelkipfilet      € 20,00 

Belegd met tomaat, buffelmozzarella, pesto en roomsaus.   

Linguine          € 26,50 

Met coquilles, zeebaars, zeekraal en pancetta. 

Steak van bloemkool        € 19,50 

Gemarineerd in een dressing van gerookt paprikapoeder, knoflook en citroen  

geserveerd met gebakken paddenstoelen en saus op basis van sojaroom  

Hoofdgerecht van het Landgoed Menu    € 23,50 

Dagelijks wisselend 

 
 
 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur  

en een frisse salade. 

 

 

 



 

 

M  E  N  U 

 

 

 

Nagerechten 

Kaas op de plank        € 12,00 

selectie van binnen- en buitenlandse kazen en walnoten 

Crème brûlée          € 8,50 

van vanille en framboos met een crème van mascarpone  

en witte chocolade en frambozensorbet  

Cheesecake         € 8,00 

met tonkabonen, karamelappel en speculaas  

Tarte tatin           € 8,50 

Van Conferencepeer, gezouten karamel, notencrumble en hazelnootijs 

Dessert van het Landgoed Menu     € 8,00 

Dagelijks wisselend 

 

     Landgoed Menu 
Dagelijks wisselend menu  

( gerechten van de kaart vallen niet onder menuprijs ) 

 
    3 gangen   

Met soep    € 32,50 

Met voorgerecht   € 34,50 
 

4 gangen   € 42,50 

5 gangen   € 52,50 

7 gangen   € 62,50 


