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Koude voorgerechten 

Runder carpaccio         € 13,75  

Met geroosterde pijnboompitten, olijf kruim, oude kaas en truffelmayonaise 
 

Caesar salade           € 16,50  

Huis gerookte zalm Hollandse garnalen, croutons, scharrelei en caesar dressing 

bospaddenstoelen kroketjes       € 11,50 

Mesclun salade, rode biet, geitenkaas en een kletskop van Parmezaan  

salade serranoham         € 11,50 

fuet, paarse aardappel, cashew nootjes en oude balsamico

Voorgerecht van het landgoed menu     € 9,50  

Dagelijks wisselend 

 

Warme voorgerechten 

Groninger mosterdsoep       € 6,50  

Met spekjes en oude kaas 

Crème soep van pastinaak      € 6,50  

met basilicum olie en peccorino vlokken 

Soep van het landgoed menu      € 6,50  

Dagelijks wisselend 

Gebakken gamba’s         € 14,50  

salade met in knoflook olie gebakken gamba’s ,gekonfijte Cherry tomaat en sjalot 

Ravioli met spinazie en Ricotta            € 12,50  

Met een saus van zon gedroogde tomaat 
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Hoofdgerechten  

Runder entrecote         € 24,50  

Met een truffel mousseline en kalfsjus 

Parelhoen          € 23,50  

gevuld met paddenstoelen en omwikkeld met spek, portjus 

Procureur          € 22,50  

langzaam gegaard op de BBQ, gelakt met Miso en een piccalilly crème  

boeuf bourguignon            € 21,50  

Malse runderstoof met o.a. zilver ui en champignon 

Heilbot          € 23,50  

Met een mosterdkorstje, rucola stamppot en wittewijnsaus  

Dorade          € 21,50  

filet van de grill met gamba’s bimi en anti boise   

Vegetarische strudel        € 19,50  

Drie verschillende vegetarische strudels  

shakshuka         € 19,50  

Pittige tomatensaus, rijk gevuld met diverse groentes en gepocheerde eieren 

Hoofdgerecht van het Landgoed Menu    € 22,50  

Dagelijks wisselend 

 
 
 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur  

en een frisse salade. 
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Nagerechten 

Kalua parfait         € 7,50  

Geserveerd met boerenjongens ijs, appel crumble en krokant chocolade 

Hangop           € 7,50  

Van biologische yoghurt, compote van roodfruit, lemoncurd en meringeu 

Kaas van de plank                    € 9,50  

Vraag onze bediening naar de invulling  

Dessert van het Landgoed Menu     € 7,50  

Dagelijks wisselend 

 

 

Landgoed Menu 
Dagelijks wisselend menu 

 
    3 gangen   

Met soep    € 29,50 

Met voorgerecht   € 32,50 
 

4 gangen   € 39,50 

5 gangen   € 49,50 

7 gangen   € 59,50 


