Voorgerechten
Carpaccio
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

€ 8,50

Elburgs Vischplankje
Met gerookte zalm, paling, haring en poon

€ 12,50

Wildproeverij
Gerookte eendenborst, droge worst van wildzwijn en rosbief van hert

€ 13,50

Boeren geitenkaas
Met pompoen, rucola en walnoten

€ 9,50

Plankje met vers gebakken rustieke broodjes
Geserveerd met kruidenboter en aioli
 Extra met vers gesneden Serranoham en olijven

€ 5,00

Vischmarkt proeverij (2 a 3 pers.)
Met o.a. zalm, paling, Serranoham, droge worsten, olijven en
bruchetta’s

€ 19,50

+ € 4,50

Soepen
Vis soep
Met zalm, rivierkreeftjes en crème fraiche
Tomaten soep
Met basilicumroom

€ 6,50

€ 6,50

Uiensoep
Geurige soep van gestoofde uien, groente bouillon en een scheutje cognac,
geserveerd met een crouton gegratineerd met kaas

€ 6,50

Hoofdgerechten
Vis
Rode mul & Gamba
Gebakken mul filets en in tempura beslag gebakken gamba’s
met saffraansaus en antiboise
Fish & Chips
Gebakken kabeljauwfilet geserveerd met een frisse remouladesaus
Vis varia
Een variëteit van wat onze visboer gevangen heeft

€ 18,50

€ 18,50

€ 22,50

Vlees
Eendenborst
Geroosterde eendenborst op parelgort met gebakken witlof en
honing-balsamico
Hert & Zwijn
Hertenbout biefstuk en wild zwijn kotelet met een klassieke rode wijn jus

€ 19,50

€ 23,50

Fazant
Borstfilet van haan op parelgort met morilles, zuurkool en zijn eigen jus

€ 22,50

Diamanthaas
Gebakken biefstuk met kruidenboter

€ 18,50

Varkenshaas
Omwikkeld met gerookt spek en geserveerd met een champignon roomsaus

€ 18,50

Classics
Gebakken zalm filet
Met witte wijnsaus

€ 19,50

Spareribs sweet & spicy
Met barbecuesaus en aioli

€ 19,50

Schnitzel
Met gebakken spek, ui en champignons

€ 17,50

Gemarineerde kip- of varkenshaas saté
Met kroepoek, satésaus en krokante uitjes

€ 15,00

Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur en frietdippers of
kruiden aardappeltjes

Vegetarisch
Parelgort met gebakken paddenstoelen, pompoen, hazelnootjes,
rucola en Parmezaanse kaas

€16,50

Kindergerechten
Frietdippers met een keuze uit:
Frikandel, kroket, kipnuggets of knakworst

€ 5,00

Kinderkipsaté met frietdippers en mayonaise

€ 9,00

Kindersparerib met frietdippers en mayonaise

€ 12,50

Vischmarkt menu
Proeverij van drie gerechtjes
*
Dorade filet met witte wijnsaus en kruidenolie
Of
Stoofpotje van Veluws wild
*
Koffie compleet
€ 25,00

Dessert
Warm chocolade lava taartje met sorbetijs van mandarijn met
met winterse specerijen
Zwarte bessen yoghurttaartje met Ruby Chocolate ijs
Chocolat & Nuts
Snicker-, hazelnoot- en witte chocolade roomijs met kletskoppen,
karamelsaus en echte slagroom

€ 7,50

€ 7,50
€ 7,50

Koffie compleet
Met huisgemaakte zoete lekkernijen

€ 4,50

Kinderijsje

€ 4,50

Geef eens een waardebon,
of High Wine/Bier cadeau.
Daar maakt u altijd iemand blij mee!

