Lunchen met een gezelschap:
-2 Gangen Luxe Broodlunch

€ 15,50 p.p.

Wij bieden iedereen de keuze tussen 2 verschillende huisgemaakte soepen. Aansluitend serveren wij een
luxe broodmaaltijd waarbij wij gebruik maken van kwaliteitsbrood van bakker Peter uit IJsselstein.
De vis-, vlees-, en vegetarische beleggen zijn ambachtelijk of huisgemaakt.

-Keuzemenu uit de lunchkaart

Hiervoor betaalt u de kaartprijs per gerecht

U kiest uit 2 gerechten per gang. Doorgaans een vlees en een visgerecht per gang en een zoet gerecht of
kazen voor het dessert. Dit kan een 2 of 3 gangen menu zijn. Uiteraard zullen wij een passende
vegetarische optie bieden indien dit gewenst is.
Bent u met 10 personen of meer bij ons te gast en u wilt toch graag gebruik maken van de reguliere
lunchkaart? Dan is dit in overleg en afhankelijk van drukte mogelijk.

Dineren met een gezelschap:
-Keuzemenu uit de dinerkaart

Hiervoor betaalt u de kaartprijs per gerecht

U kiest uit 2 gerechten per gang. Doorgaans een vlees en visgerecht per gang en een zoet gerecht of kazen
voor het dessert. Dit menu is mogelijk in 3 of 4 gangen. Uiteraard zullen wij een passende vegetarische
optie bieden indien dit gewenst is.
Kiest u voor een 4 gangen menu dan adviseren wij om als tussengerecht een soep en risotto als keuze aan
te bieden.

-Chefsmenu

3 gangen
4 gangen

€ 32,50 p.p.
€ 39,50 p.p.

U geeft de chef carte blanche. Wij inventariseren eventuele dieetwensen op de avond zelf bij u en uw
gezelschap. Daarna kookt onze chef een mooi en creatief menu met verse seizoensprodukten uit onze
dinerkaart. Wij zullen de verschillende gerechten bij het uitserveren aan tafel toelichten.
Wij bieden voor het nagerecht de keuze tussen een kaasplateau of een zoet dessert, voor een kaasplateau
berekenen wij een toeslag van 3,50 euro. Mocht u deze keuze niet aangeboden willen hebben dan horen
wij dat graag.

