
De dinerkaart is vanaf 17.00 uur 

Vegetarisch of als vegetarische variant mogelijk. Heb je een allergie of moeten 
we rekening houden met een dieet, geen probleem! Wij horen dit graag van je! 

Dinerkaart 

#Have you got no idea what this piece of paper says? Ask for the English menu 

 

 
- Extra rustiek brood met diverse smeersel     3pp 
- “Herfst schilderijtje” met geglaceerde worteltjes, mandarijn, walnootpasta, 

Black Lemon kaas en tarwegras  8 
- Salade van gegrilde Chorizo met ingelegde rode ui, paarse chips en blauwe kaas 9 
- Carpaccio met pijnboompitjes, Parmezaan, sla en balsamico 9 
- Ceviche van zeebaars met bosui, komkommerkruid, limoen en rode peper 9 
- Grunneger mosterdsoep met Marne mosterd en Grunneger droge worst    6 
- Soep van de chef! 6 
- Croquette van hert met paddenstoelen, truffelmayo en mosterdblad 8 

 
 

 
 
 
 

  
 

- Groninger gerijpte runderrib-eye met shiitake, balsamicoparels en rode wijnsaus 25 
- Zeebaarsfilet met seizoensgroente en wakame, met een saus van matcha  

                                                                   groene thee en zeewier 22 
- “Hoeveburger” van rund, pretzelbroodje, sla, tomatensalsa, augurk en cheddar 17 

- Vega “Beyond” burger met hummus, sla, tomaat en cheddar 17 
- Heekfilet met seizoensgroente en saus van ponzu en basilicum 23 

- Ravioli met geitenkaas, munt en aardappel, met sla, feta- en notenpesto 18 
- Kippendij saté met alle lekkers: satésaus, seroendeng, atjar en kroepoek 19 

- Eendenborstfilet met in honing gegaarde rabarber, saus van rode port en 
bosvruchten 23 

 
 

 
- Yoghurt-bosvruchtenijs met bramen coulis en gekarameliseerde peer 7 

- Karamel-chocolade shortcake met gezouten karamelcrumble en Oreo roomijs 7 
- Speculaas panna cotta met stooperensorbet en crispy chocolade 7 

- Kaasplankje met 4 wisselende kazen, vijgenchutney, krentenbrood en dadels 9 
- Speciale koffie uit alle delen van de wereld, oftewel met alcohol v.a. 7 

 
 
 
 
 

 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met goudgele frites en een frisse salade  

We hebben ook 
van alles voor  
de kleintjes, 
vraag de  
bediening! Om mee te beginnen...  

 

Proeverij van voorgerechten 12pp 
Vanaf 2 personen te bestellen 

 

Het echte werk... 
 

keuzestress? 

 

Om het af te leren... 
 
 
 

 
 
   


