
3 Gangen Keuzemenu € 25,00

Stel je eigen menu samen aan de hand van de hieronder vermelde gerechten

Voorgerechten

Wrap gevuld met gemarineerde zalm, kaas, tapenade en rucolasla. 8,50€      

Gefrituurde garnalen met Japans panko broodkruim, geserveerd met aioli. 8,50€      

Gerookte ganzenborst met groene salade, spekjes en sinaasappeldressing. 8,50€      

Caesarsalade, bestaande uit diverse sla soorten met gemarineerde cajunkip, 8,50€      

padanokaas croutons en kaasdressing.

Carpaccio van Ierse kogelbiefstuk met pesto, oude kaas en koriandercrème. 8,50€      

Gebakken mosselen met uien, knoflook en verse kruiden. 8,50€      

Romige bospaddenstoelensoep met oesterzwammen en portobello. 5,50€      

Pittige lichtgebonden tomatensoep met spekjes en uitjes. 5,50€      

Hoofdgerechten

Spinazie Quiche" vegatarische quiche van spinazie, champignons en bedekt 15,00€    

met gorgonzola.

Gebakken tongfilet met kruidenboter en gemengde groente. 18,50€    

Pangafilet gevuld met zalm en geserveerd met kreeftensaus. 17,50€    

Zweedse gemarineerde varkensfilet begeleid door een licht zoete zuurkool 17,50€    

en pepersaus.

Gestoofde malse rundersucade met pesto risotto. 17,50€    

"Pepersteak" malse biefstuk met grillkruiden  en pepersaus. 19,50€    

Malse kipsaté met ananas salsa, kroepoek en pindasaus. 15,00€    

Traditioneel varkenshaasje met spek omwikkeld en champignonroomsaus. 18,50€    

Nagerechten

Duo van boerenjongens roomijs  en boerenmeisjes parfait. 7,50€      

Stapelaar van roomijs met slagroom en vruchtensaus. 7,50€      

Frambozentaartje met vanille ijs en slagroom. 7,50€      

Walnoten roomijs met caramelsaus en slagroom. 8,00€      

"Fromage", drie soorten kaas met stokbrood en vijgen. 8,00€      

"Bosbessen pannenkoek", pannenkoek gevuld met warme bosbessen 7,50€      

en bestrooid met poedersuiker.

U kunt deze gerechten natuurlijk ook los bestellen

voor de vermelde prijzen

Mandje stokbrood met boter, kruidenboter en tapenade 3,50€      



Smittenberg "Specials"

"Wildtrio", drie koude wildvoorgerechten met cumberlandsaus. 11,50€   

toast en boter.

Heldere wildbouillon met profiteroles en bosuitjes. 6,00€    

"Spare-Ribs Smittenberg" pittig gemarineerde spare-ribs 18,00€   

 met friet, sla en sausjes.

"Big Schmitzel", de grootste schnitzel van de Veluwe. 18,50€   

Drie sliptongen in roomboter gebakken. dagprijs

Zeetong, een royale tong van circa 500 gram. dagprijs

Malse hertenfilet met wild garnituur en roomsaus. 23,50€  

Wildragout met aardappelkroketten, zuurkool, spruitjes en vossenbessen. 18,75€    

"Château-Briand Straganoff", de saus wordt aan tafel bereid 32,50€  p.p.

voor minimaal twee personen.

Hertenfilet met orginele jenever pepersaus aan tafel bereid 32,50€  p.p.

voor minimaal twee personen.

"Cerises Flambées", warme kersen aan tafel geflambeerd met 11,50€   p.p.

vanilleijs en slagroom voor minimaal twee personen.

Menu's

4 gangen surprise menu 29,75€  

5 gangen surprise menu 35,00€  

De surprisemenu's kunt u alleen per tafel bestellen.


