
 

OM MEE TE BEGINNEN 

Broodplank 

Ciabatta en focaccia, met kruidenboter, tapenade van tomaat en kruidenkaas   7,95   

 

VOORGERECHTEN 

Rundercarpaccio 

Met rucola, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en een soezenraster   13,95 

 

Buikspek met een zachte G 

Buikspek van het Livar varken uit Limburg met een crème van époisse en Madeira-saus 12,75 

 

Vitello Tonnato 

Italië in de Achterhoek, langzaam gegaarde kalfsmuis met een tonijnmayonaise  14,25 

 

Zalmtartaar 

Tartaar van rauwe en gerookte zalm met een champagneroom en groene asperges        14,95 

 

Proeverij van Vegaballen (V) 

3 verschillende bitterballen met een salade van “la ratta” aardappelen   11,75 

 

Worteltartaar (V) 

Tartaar van wortelen met een creme van peterselie      9,75 

 

SOEPEN 

Almense mosterdsoep, (V) Een klassieker met een vleugje gorgonzola   7,50 

Bouillabaise, een licht gebonden Franse vissoep      8,25 

Champignon, een romige soep met knoflookolie      7,50 

Uiensoep,  Franse uiensoep met een stokbroodje “Gruyere”    7,50  

 



HOOFDGERECHTEN   

 

Zeebaars 

Zeebaarsfilet geserveerd met orzo en antiboise      23,75 

 

Kalfsentrecote 

Kalfsentrecote met cowboy boter       27,50 

 

Runder Ribeye 

Ribeye van het rund met chimichurri       26,50 

 

Coq au Vin 

Klassiek Frans gerecht van kippendij met verse groenten in een moderne Riesling saus 22,50 

 

Kalfssukade 

Langzaam gegaarde kalfssukade met rode wijn jus     23,75 

 

Duo van Iberico 

Een duo bestaande uit “carillera y solomillo” geserveerd met Pimiento de Padron 24,50 

(Nederlands: heerlijk zacht varkensvlees met groene pepertjes) 

 

Kalfslever 

Gebakken kalfslever met spek en uien        24,50 

 

Vegetarisch 

Risotto (V) 

Romige risotto met portobello en spinazie      22,50 

Taart van zoete aardappel (V) 

Een hartige taart van zoete aardappel, gegratineerd met kaas en een kruidenolie 21,50 

 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend aardappel- en groente garnituur 

In overleg met de keukenbrigade kunnen wij rekening houden met uw dieet. 



 

NAGERECHTEN   

 

Dame Bleue 

Onze variant op de klassieke Dame Blanche, maar dan lekkerder! 

Vanilleroomijs met een warme kersensaus en slagroom   `  8,75    

 

Stroopwafel Parfait 

Met een heerlijke karamelsaus        8,25 

  

Brownie 

Een brownie geserveerd met een crème Anglaise en bloedsinaasappel ijs  8,75 

     

Panna Cotta  

Koffie panna cotta met slagroom en tonka bonen     8,50  

 

Banana Split 

Bananensplit met vanille roomijs, gekaramelliseerde pecan noten en warme chocolade 8,75  

 

Kaasplank* 

4 soorten kaas door de chef gekozen, met Kletzenbrood en een peren compote              13,95 

 

* Laat uw kaasplankje vergezellen door een mini portproeverij (3 soorten) van het huis 

“Quinta De La Rosa” Quinta de la Rosa doet in tegenstelling tot de meeste porthuizen alles 

zelf, van de wijngaard tot de botteling. 

Een perfecte combinatie met onze kazen                  8,75  

   

Ons ijs komt van IJsboerderij Oans uit Holten, puur eerlijk en heerlijk ijs! De koffie komt uit 

Winterswijk; van Koffiebranderij Hesselink. Als dessertkoffie serveren wij deze met bonbons en andere 

zoete lekkernijen. Onze digestiefwagen biedt een bijpassende likeur, armagnac, cognac of een 

calvados of… laat ‘m voorrijden! 

In overleg met de keukenbrigade kunnen wij rekening houden met uw dieet. 


