
z.o.z.

Voorgerechten
Voorgerechtenproeverij een selectie van onze voorgerechten op één bord  12,50

Tom kha kai met gerookt gevogelte en lente-ui  7,50

Gerookte paling met brioche, mousse van gerookte paling en haringkaviaar 12,50 

Gerookte zalm met waterkers, kerrievinaigrette en bloemkoolcrème 9,50

Rundertartaar met parmezaanse kaas, mini komkommer en radijs 11,50

Aubergine op oosterse wijze met geitenkaas, miso en veldsla*  8,75

Kalfspastrami met truffelmayonaise, Reypenaer en ui 10,50

Parelcouscous met bakbanaan, tomatensalsa en crème fraîche*  9,50 

Broodplank brood en knoflookbrood uit de oven met gezouten boter, tapenade 
en kruidenboter (+/- 2 pers.)* 9,50

Nagerechten
Nagerechtenproeverij selectie van onze desserts  9,50

Witte chocolade met passievrucht, kokos-limoensorbet en meringue     7,50

Crème brûlée met sorbet van mandarijn, fudge en poeder van Haagse hopjes 7,50

Cheesecake van limoen met Italiaans schuim en sorbet van gin-tonic 8,50

Tarte tatin met sorbet van appel, vanillesaus en chips van appel 7,00

Selectie van 4 kazen met chutney, druiven en noten 11,75

Lekkers voor bij de koffie of thee bonbons (4 stuks) 4,50

Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten, een groene salade 
en een portie friet. 

Tournedos met stroganoffsaus 32,50

Vis van de dag met hollandaisesaus en tomaat 19,50

Risotto met sparerib  ‘off the bone’, bosui, babyspinazie en luchtige bbq-saus 19,50

Falafel met tzatziki, wortelspaghetti en saus van bieslook* 17,00

Heilbot met coquille, groene kool, walnoot en kerriesaus  23,50

Feithhuis biefstuk met naar keuze huisgemaakte mosterd- of bearnaisesaus 19,50

Parelhoen met zoete aardappel, babymais, saus Umbrië  19,50

Scholfilet met tomatenchutney, gemarineerde prei en saffraansaus 18,50

Risotto met asperge, truffel en parmezaan* 18,50
 
Proeverijmenu  voorgerechten- en nagerechtenproeverij + hoofdgerecht naar keuze   35,00
Tournedos supplement  7,50

’t Feithhuis is dagelijks geopend van 10.30 – 22.30: ontbijt, high tea, lunch 10.30 – 15.30 • diner 17.00 – 21.30

Kijk ook eens op www.feithhuis.nl

Tevreden? 
Deel het met anderen. 

stads hap
Uit de buurt, in de buurt!

* Vegetarische gerechten of gerechten die 
vegetarisch geserveerd kunnen worden.

** Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Wij informeren u graag.

Verbeteringen? 
Deel het met ons.

Wijnarrangement € 17,50

Onze medewerkers informeren u graag 
over bijpassende wijnen

DINEREN MET EEN GROOT GEZELSCHAP?

VERRASSINGSMENU

de keuze van de chef in een 
heerlijk driegangenmenu 

29,50

( bijpassend wijnarrangement 17,50 )

‘t Feithhuis biedt arrangementen op maat!
Kijk voor meer informatie op www.feithhuis.nl of vraag één van onze medewerkers.



DINEREN MET EEN GROOT GEZELSCHAP?

z.o.z.

Starters
Tasting of starters a selection of our starters presented on one plate  12,50

Tom kha kai with smoked poultry and spring onion 7,50

Smoked eel with brioche, mousse of smoked eel and herring caviar  12,50 

Smoked salmon with watercress, curry vinaigrette and cauliflower cream 9,50

Beef tartar with parmesan cheese, mini cucumber and radish 11,50

Eggplant ‘oriental style’  with goat cheese, miso and lamb’s lettuce*  8,75

Calf pastrami with truffle mayonnaise, Reypenaer and onion 10,50

Pearl couscous with baked banana, tomato salsa and crème fraîche au gratin with Comté *  9,50 

Breadplatter bread and garlic bread from the oven with salted butter, 
garlic butter and olive spread* 9,50

Desserts
Tasting of desserts a selection of our desserts presented on one plate   9,50

White chocolate with passion fruit, coconut lime sorbet and meringue         7,50

Crème brûlée with sorbet of mandarin, fudge and powder of ‘Haagse hopjes’ 7,50

Cheesecake of lime with Italian spume and sorbet of gin and tonic 8,50

Tarte tatin with apple sorbet, vanilla sauce and apple crisps 7,00

Cheeseplatter served with chutney, grapes and nuts 11,75

Chocolates, delicious with coffee or tea (4 pieces) 4,50

Main courses
All our main courses are served with seasonal vegetables, fries and a green salad. 

Tournedos with stroganoff sauce 32,50

Catch of the day with hollandaise sauce and tomato 19,50

Risotto with spare rib ‘off the bone’, spring onion, baby spinach and bbq sauce 19,50

Falafel with tzatziki, carrot spaghetti and chive sauce * 17,00

Halibut with coquille, green cabbage, walnut and curry sauce 23,50

Feithhuis steak with mustard- or bearnaise sauce 19,50

Guinea fowl with sweet potato, baby maize and sauce Umbrië 19,50

Plaice fillet with tomato chutney, marinated leek and saffron sauce 18,50

Risotto with asparagus, truffle and parmesan* 18,50

Tasting menu starter- and dessert tasting + main course of your choice  35,00
Tournedos supplement  7,50

Open daily from 10.30 to 22.30: breakfast, high tea, lunch 10.30 – 15.30 • dinner 17.00 – 21.30. 

Visit our website: www.feithhuis.nl

Satisfied? Share it with 
others 

stads hap
Uit de buurt, in de buurt!

* Vegetarian dishes or dishes that can be 
served vegetarian.

** Our products may contain allergens. Feel free 
to ask our staff for further information.

Improvements? 
Share it with us

Wine arrangement € 17,50,–

Our staff will gladly inform you about 
matching wines

PRIVATE DINING?

SURPRISEMENU

CHEF’S CHOICE 3 COURSE MENU

29,50

Wine arrangement 17,50

Feel free to ask our staff for more information or visit our website at www.feithhuis.nl 


