WiFi: HTGast
wachtwoord: hartetroef

EDITIE JANUARI 2022

AVONDKAART
vanaf 17.00u

VOORGERECHTEN

NAGERECHTEN

Ceviche van steenbolk, rode biet, kaki, chipotle € 14,00

Moelleux 					€ 10,50
Dame-blanche HT 				
€ 9,50

Carpaccio van hert, rucola, 			
rodekool mayonaise, beukenzwam

€ 16,00

Tarte-tatin met roomijs 			
€ 10,50
Ci-troef 					€ 11,00

Gratin van schorseneer, Gruyère, 		
zoete aardappel, zwarte olijf

€ 13,00

Kwartel, rode kool, boerenkool,			
zuurkool, gerookt spek

€ 14,00

STEL ZELF JOUW 3-GANGEN MENU SAMEN!
Maak een keuze uit onze voorgerechten,
hoofdgerechten en nagerechten.
(exclusief de ‘Hartig Troef’ gerechten)

HOOFDGERECHTEN

€45

Gebakken rog, Savooikoolpuree, knolselder,
champignon, tuinbonen, kappertjes

€ 25,00

Iberico varken , hutsepot, winter groentjes,
mosterdsausje

€25,00

Vegan pasta, zeegroenten, witte-wijn saus

€ 24,00

Schartong, prei, fondant aardappel,		
beurre blanc, warmoes

€ 26,50

Graag een aangepast wijntje bij een van onze gerechten?
Vraag aan een van de medewerkers.

• De keuken is doorlopend open voor versnaperingen,
pannenkoeken en ijsjes van 14.00u tot 16.30u.
• Desserten serveren we tot 21.30u.
• Je komt met 8 personen of meer? Fijn! Om je de beste
service te bieden vragen we wel om een keuze te maken uit
maximaal 5 verschillende gerechten per gang.

HARTIG TROEF
Steak Tartaar (*)				€ 22,50
Steak (+250gr.) (*°)				€ 24,80

• De samenstelling van onze gerechten kan elke dag verschillen.
Heb je een allergie? Vertel het ons! Wij informeren je graag over
onze producten. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bereiding
van onze gerechten, maar wij kunnen overdracht van
voedselallergieën nooit 100% voorkomen

Zesrib (+300gr.) (*°)				€ 31,00
Stoverij van rund (*)				€ 21,50
Videe (*)					€ 18,70
Pastaschelpen, coquille, zeekraal, furikake

€ 27,00

(*) geserveerd met fris slaatje en oven gebakken aardappeltjes
(°) keuze uit: pepersaus, champignon, verse kruidenboter,
verse béarnaise (+ € 2,00)

Suppl. warme groenten			

€ 5,00

Suppl. fris slaatje				

€ 2,00

Jarig vandaag?
Gefeliciteerd alvast! Laat het ons zeker weten
want we hebben een cadeautje voor jou!

Vanaf 8 personen vragen wij u vriendelijk te kiezen uit maximaal 5 verschillende gerechten per gang. Alvast dank voor uw begrip.

