
                                                Allergenen                                                                          
Heeft u een allergie, meld u het ons, indien mogelijk passen  

Bij alle voorgerechten serveren wij brood met boter                                     wij het gerecht aan of kunnen u een advies geven welke                              
Bij de hoofdgerechten, salade warme groente en aardappelen      gerechten geschikt zijn i.v.m. uw allergie. 

 

Keuze menu’s 
(of per gerecht te bestellen) 

Voorgerecht - hoofdgerecht – dessert 
€ 35 

 
 

       Keuzemenu 
 

Voorgerechten ( € 12 ) 
 
Gemarineerde zalm op smaak gebracht met een bijzonder 
strooisel van zeewier, sesam en gedroogde tonijn geserveerd 
met een mesclun van lente ui, groene asperge, spruiten van de 
suikererwt en sesamdressing. 
* 
Rouleau van gerookte en gekonfijte scharrelkip met 
spinaziesalade, ei, paprikamarmelade en kropsla mayonaise. 
* 
Krokante lasagne van Achterhooker met geraspte meloen, 
cremier de brie en baconmayonaise. 
* 
Macarons van geitenkaas op een salade met geroosterde peer, 
hangop van geiten yoghurt, bieten, witlof en gekaramelliseerde 
pecannoot. 
 

 
 

 
Hoofdgerechten ( €22 ) 
 

Gestoofde kabeljauw met snijbonen, een geprakt hoeve eitje en 
een mosterd botersaus. 
* 
Citroenrisotto met bieslook, gerookte gegrilde gamba’s, groene 
asperges en Furikake. 
* 
Merlan steak met koffiecrunch en aardappel-knoflookcrème 
waarbij een rode port saus. 
* 
Kalfstong zacht gegaard met basilicum, amandelroom en 
vlierbes. 
* 
Rose gebraden lams rump, met een bitterbal van de schouder, 
crème van borlotti bonen en tomaten ricotta. 
 

 
Nagerechten ( € 9 ) 

 
Gepocheerde rabarber met geitenmelk-rozemarijn panna cotta. 
* 
Crema Catalana met moscatell en wortelijs. 
* 
Schuim van mascarpone met koffie, amaretto en lange vingers. 
* 
Slagroom soesjes met warme chocolade saus en vanille ijs. 
* 
Gerijpte kazen met toast en frisse salade. 
 
 
 

FESTIVAL van smaakmakers 

negen gerechtjes in 5 gangen geserveerd 
U kunt altijd aangeven waar u niet mee 

verrast wilt worden € 46 
 

 
 

     “A la carte”  

 
Voorgerechten                        € 

 
Kroketje van Hollandse garnalen op een salade van          14 
burrata, paddenstoelen compote, grapefruit,  
dungesneden venkel en sherry vinaigrette. 
* 
Rosbief van tonijn met mozzarella, gamba’s, sla            15 
en pesto van shi-takes waarbij een wasabi-soja dressing. 
* 
Vitello Aragosta van rosé gebraden kalfs picanha met           15 
tonijnmayonaise, rivier kreeften staartjes,  

Parmezaanse kaas en gekonfijte tomaten. 
* 
Kalfstartaar met een dragon-kalfstongsalade,             14 
crème frâiche, doperwtencrème met basilicum  
waarbij een dressing van snijbonen. 
 
 
 

 
Hoofdgerechten 

 
Tamme eendenborst met krokante zoete aardappel,             23 

groene asperges, geitenkaas, eigen jus en peterselie olie. 
* 
In rode wijn gestoofde lamsschenkel              23 
met gerookte aardappel, knolselderie en piccalilly jus. 
* 
Kalf lende met doperwtencrème, lente ui, cipollotti uitjes         26 
en mosterd hollandaise. 
* 
Tournedos met een saus van Modena balsamico azijn,           28 
spek, knoflook en gestoofde broccoli. 
 
 

 
Soep van de dag,  

2 keuzes €  7 
 
 

Bisque “De Lange Waard”;  
een rijkelijk gevulde crème van kreeft 

€ 10 
 
 

Chateaubriand “Stroganoff” 
Dubbele biefstuk van de Haas, 

voor twee personen, saus aan tafel bereid 
€ 29 p.p. 

 

Wifi code: de lange waard gast wachtwoord: DLW2005! 
 


