AANDACHT - PASSIE - AMBACHT

Wij geloven in aandacht. Echte, oprechte aandacht. Voor mensen en voor ingrediënten. Met
respect en passie voor het ambacht. Zoveel mogelijk van onze gerechten op de kaart zijn
bereid met producten uit onze streek. Iedere 3 maanden zullen wij wisselen van kaart om zo
de mooiste producten van het seizoen te kunnen gebruiken.

VOORGERECHTEN

Langzaam gegaarde bloemkool met walnoten en gegrilde appel, met een
rozijnen - kappertjes puree
Gerookte ribeye met gepofte knoflook, kervelmayonaise & pickle van rode ui

Salade van rode biet, geitenkaas, zongedroogde tomaat, geroosterde hazelnoten en een
vinaigrette van sinaasappel
Duo van gerookte forel en een croquetje van Hollandse garnalen. Geserveerd met een
zuurdesem olijven crostini

Wij werken samen met 't Boerenhart
Dé leverancier van verse, gezonde en eerlijke
streekproducten uit de Gelderse Vallei en van de
Veluwe.
Rechtstreeks van de boer naar ons restaurant!
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HOOFDGERECHTEN

Runderlende uit het Binnenveld met een rode wijn - specerijen jus en crème van
knolselderij

22,5

Beitelse kip met een saus van gerookte knoflook en tomaat en een puree van pompoen

18,5

Zeebaars op de huid gebakken met venkel & prei, gepofte cherrytomaat en
limoen-basilicum boter

19,5

Stoofpotje van Veluws wild met kastanjechampignons en rode kool naar Wagenings recept

21,8

Krokant gebakken noten brood met gegrilde knolselderij en koningszwam. Met een confit
van cranberry en rode port ( vegan)

17,0

Hamburger van Binnenvelder rund met tomaten chutney, pickles, spicy mayo, gebakken
uien en een boerenkaas.

15,5

* Ook in een Vegan variant met een burger van rode biet

Alle hoofdgerechten worden gepresenteerd met groenten van het seizoen en aardappeltjes met
knoflook, tijm en kruiden crème fraîche
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Verse frietjes met huisgemaakte kruidenmayonaise

3,5

Frisse groene salade met rauwkost en gemengde pitjes

3,5
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Koffie of thee met een plankje huisgemaakte zoetigheden

5,5

Taartje van griesmeel geserveerd met warme stoofpeertjes

7,0

Peren-kaneel crumble taartje met vanille-ijs en boerenjongens

7,0

Taartje van Ruby & pure chocolademousse op een bodem van Bastogne met geroosterde
walnoten

7,5

