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Feestelijk aperitief met een tafeltje vol fingerfood & dips
•

Mini starters
Zalm teriyaki & sushi garni

Twee wildpatés, pandan spekkoek en konfijt
Bokaaltje fazantenvelouté

•
Pasta & Side salads

Tortellone - truffel - everzwijnham
Girolle misti - vier kazen - spinazie

Spaghetti - veggie bolognaise
Mixed side salads

Visbokaaltjes
Pladijs - bloemkoolrijst - groene asperge

Viscurry - paksoi - krieltjes 
Kabeljauw - pestopuree - kerstomaat

Butcher’s plates
Hoevekip - kruidenpuree - jus

Gelakt buikspek - savooi - pickles
Hert - witloof - poivrade

Everragout - raap - pompoen
•

Dessertenparade
•

Late night snack

Prijs all-in € 137,00 (19.00 - 03.30 uur)
Incl. huiswijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Rockin’ Oudjaar
Dinsdag 31 december - Aperitief: 19.00 uur

vuurwerk met 
bubbels & oesters

   Dj van het huis
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 Reservaties voor Swingin! en Rockin’ Oudjaar zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag

Hertenkalffilet op lage temperatuur gegaard, winterse groentjes, 
huisgemaakte rösti en jus met zwarte truffel

Ch. Sergant - Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon - Lalande de Pomerol 
•

Dessertcreatie van de chef 
•

Nachtbuffet
Kreeftentoren en gerookte vissoorten 

Selectie van kazen
Verse frietjes

Prijs all in € 165,00 (18.30 uur - 03.30 uur)
Incl.  geselecteerde wijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Swingin’ Oudjaar
Dinsdag 31 december - Aperitief: 18.30 uur

vuurwerk met 
bubbels & oesters

  Two of a kind & Dj van het huis

Amuses van de chef:
oester - tomaat - bell pepper - wodka

parfait - ganzenlever - pruim
Champagne Edmond Roussin magnum

•
Tartaar van rode zalm, zure room en Beluga kaviaar

Terlan - Pinot Grigio - Alto Adige
•

Crumble van boschampignons opgegoten met fazantenconsommé
•

Half kreeftje met espuma van oosterse kreeftjus
J.M. Boillot Rully Premier Cru - Chardonnay - Bourgogne

•
Poire Williams on ice



Nieuwjaarsaperitief aangeboden door het huis
•

Paris-Brest met gerookte zalm en zachte geitenkaas
OF

Hertenroast met smaken van zilt, zoet en rook
•

Runderconsommé met groenteconfetti
•

Kabeljauwbowl met kleurige groentjes, saffraan en mosseltjes
OF

Cannette van jonge eend, gesauteerde groentjes en balsamicojus
•

Wandeling langs de eerste zoete zonden van het jaar

Menu € 49,50 
 Supplement aangepaste wijnen € 17,50  - Andere dranken naar verbruik

Kindermenu

Nieuwjaarsvideeke
•

Pompoensoepje met balletjes
•

Varkenshaasje met wintergroentjes en puree
•

Feestelijke parade vol dessertjes

Kindermenu € 19,00

Nieuwjaarsmenu
Woensdag 1 januari

van 12.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur
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