
 

    
Voorgerechten  
      

Soep van de dag      7 
 
Bisque “De Lange Waard”;                10 
een rijkelijk gevulde crème van kreeft 
 
Zalm gemarineerd in biet ,yoghurt en bergsteentijm,  met        13 
romige geitenkaas, appel , duizendblad en een dressing 
van Granny Smith. 
 
Tonijn met miso, komkommer, watermeloen, sesam, crème    14 
fraiche en een koekje van Cointreau en furikake 
 
Huisgemaakte filet americain met pittige radijs, gedroogde      13 
kappertjes, peterselie- olie en lobbige bouillon van  
ingemaakte ui. 
 
Salade van jonge aardappel met dille, Kenia bonen,                12  
tempura van tongschar, ansjovis in azijn en een vinaigrette  
van komkommer en haringkaviaar. 
 
Achterhooker met een crème van ham,                                    13 
gegrilde watermeloen, bolletjes Cantaloupe, komkommer, 
buikspek en ingelegde rode ui. 
 
Carpaccio met wasabi -ijs, romige tahini -dressing,              13 
tapiocaparels en aubergine, gestoofd in kerrie en knoflook. 
 
In truffel- en aceto-balsamico gepocheerde kalfsrosbief met    15 
hummes, eendenlever en “groene gazpacho”. 
 
Bloemkoolpannenkoekjes met gebakken spinazie,                   11 
gepocheerd ei,  gepofte Amor tomaat en een, dressing van 
gezouten citroen en radijs 

	
Hoofdgerechten  
 

Filets van tongschar, gevuld met gamba en rivierkreeft, op      24  
zwarte inktvis noedels en limoensaus. 
 
Lende appel van Iers rundvlees met risoni, pompoen en salie  23 
waarbij een rode wijn jus en tomatenpesto. 
 
Ombervis op een bedje van venkel , met een sabayon van      23 
sereh en aardappelrösti met klapperkruid. 
 
Hollandse kalfsentrecote met komkommersaus, verveine en   26 
mierikswortel. 
 
Tamme eendenborst gevuld met kalf en truffel,  met                23 
kruisdistelzwam en een saus van rabarber en jus de orange. 
 
In citroen-olijfolie gegaarde savourette van varkenshaas met  22 
een saus van zilveruitjes en jonge tuinboontjes. 
 
Gebraden lamsrug en gestoofde lamsnek met tomaat en        24 
pompoen en lamsjus met harissa. 
 
Gegrilde runderhaas met een runderjus waarin rode wijn,       29 
paddenstoeltjes en kleine uitjes. 
 
Chateaubriand “Stroganoff”       p.p. 30 
Dubbele biefstuk van de Haas, 
voor twee personen, saus aan tafel bereid 
 

 
Nagerechten 

        
Panna cotta van verveine met ijs van de vlierbloesem,  9 
Cerisa kersen en een krokantje van viooltjes. 
 
 
Aardbeienbavaroise, roze-muisjes- crumble, gel van  9 
limoen, merengue en vanille-roomijs. 
 
 
Vanille-, pistache- en karamelijs met krokante  9 
suikernootjes en Werthers Echte saus. 
 
 
Met witte chocolademousse gevulde moorkopjes, met  10 
in Chartreuse gemarineerde zomerkoninkjes. 
 
 
Selectie kazen, jam van rabarber en dadel-   12 
vijgenbrood 

 
 
 

 
 
 

FESTIVAL  

van  
smaakmakers 

 
 

U kunt altijd aangeven waar u niet  
mee verrast wilt worden,  

het liefst per tafel bestellen 
 
 

3 gangen menu 36 p.p. 
 
 

5 gangen menu 47 p.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wificode: DLW2005!  


