BRASSERIE

HUISGEMAAKTE SOEPEN
De soepen worden geserveerd met brood
Tomaten crème soep
Franse uiensoep met een kaas crouton
Zwolse mosterdsoep met uitgebakken spekjes
Soep van de dag

€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
4,50

€
€
€
€

9,25
9,75
8,95
8,50

KOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio van ossenhaas met pesto, pijnboompitjes, kappertjes,
Parmezaanse kaas, Kloosterkaas en rucola
Huisgerookte zalm bonbon met bieslookcrème en garnalen
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise
Pulled Pork ingerold in Parmaham met aceto balsamico stroop
op een bedje frisse appel en venkel

WARME VOORGERECHTEN
Gebakken Gamba’s in knoflook met honingknoflooksaus
Gegrilde lamsspies met honing-thijmsaus
Gebakken mosselen in kruidenboter

Deze gerechten kunnen wij ook vegetarisch voor u samenstellen.
Dieet of een allergie geeft het aan ons door.
Groepen boven de 5 personen kunnen helaas niet apart afrekenen.

€ 9,25
€ 9,50
€ 8,50

BRASSERIE

HOOFDGERECHTEN VAN HET LAND
Tournedos met pepersaus, rode wijnsaus of gebakken champignon en ui
Varkenshaas gevuld met brie en gerookte zalm met warme appelcompote
Mixed grill met port jus, pepersaus, champignonroomsaus of kruidenboter
Huisgemaakte schnitzel (250 gram) keuze uit;
Boeren, Zigeuner of Houthakker
Spareribs in de smaken Sweet, American, Original en Trio
Surf en Turf met gamba’s en ossenhaas en hollandaise saus
Parelhoenbout gevuld met gevogelte farce

€
€
€
€

24,75
18,25
18,75
17,50

€ 15,75
€ 19,75
€ 17,50

HOOFDGERECHTEN UIT HET WATER
Gegrilde Tonijn met een truffelmayonaise
Kabeljauwfilet op de huid gebakken met antiboise
Gegrilde zalmfilet met Salsa Verdi

€ 19,50
€ 17,75
€ 17,75

VEGETARISCH
Verrassing iedere dag een van de Chef
Groente lasagne

€ 18,50
€ 18,50

VERRASSINGSMENU
Indien u geen keuze kunt maken en u wilt compleet verrast worden deze avond, geef dan aan ons
door waar u niet van houdt en wij maken een heerlijk 3- of 4- gangen verrassingsmenu voor u klaar.
3 - gangen menu
4 - gangen menu

€ 24,95
€ 29,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
aardappel-, groente en salade garnituur

Kindermenu’s
Spaghetti Bolognese met geraspte kaas
Frikandel met friet, appelmoes en mayonaise
Kroket met friet, appelmoes en mayonaise
Kaassoufflé met friet, appelmoes en mayonaise
Kipnuggets met friet, appelmoes en mayonaise

€
€
€
€
€

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

Bij het kindermenu hoort natuurlijk ook een verrassing!!

Dessert
Kaasplankje

€ 15,50

Voor 2 personen op Foreesten style gepresenteerd

Apfelstrudel

€ 6,25

Huisgemaakte Apfelstrudel op Oostenrijkse wijze gepresenteerd

Hazelino

€ 6,15

heerlijk schuimgebak

Tiramisu

€ 7,50

lange vingers, mascarpone, koffie en marsala wijn

Chocolade taartje

€ 7,25

huisgemaakte chocolade taartje geserveerd met sinaasappelsaus

IJs
Dame blanche

€ 5,75

Vanille ijs met warme chocoladesaus

Coupe de Foreesten

€ 6,25

Cassis- en vanille ijs met bosvruchtensaus

Boeren

€ 6,75

Vanille ijs met huisgemaakte boerenjongens en slagroom

Palet sorbetijs

€ 7,95

Diverse soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom

Kinderijsje
Kinderijsje in een verassing met slagroom

€ 4,75

