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Menu 1
24,50 p.p.

Voorgerecht

keuze Hoofdgerecht

Soep van de dag
met brood en boter

Vis van het wad
met venkel en saus van limoenblad

Nagerecht
Broodpudding
met boerenjongens, ahorn-walnootijs en
appelcompote

Entrecôte
met saus van de dag

Gnocchi
met paddestoelen, saus van zwarte
knoflook en pickles van rode ui*

Tournedos
met port-rode uien saus
(+ 7,50)

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
seizoensgroente, een groene salade en een portie friet.
Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij
informeren u graag.

Menu 2
26,50 p.p.

Voorgerecht

keuze Hoofdgerecht

Drieluik van voorgerechten
geserveerd met brood en boter

Vis van het wad
met venkel en saus van limoenblad

Nagerecht
Broodpudding
met boerenjongens, ahorn-walnootijs en
appelcompote

Entrecôte
met saus van de dag

Gnocchi
met paddestoelen, saus van zwarte
knoflook en pickles van rode ui*
Tournedos
met port-rode uien saus
(+ 7,50)
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
seizoensgroente, een groene salade en een portie friet.
Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij
informeren u graag.

Menu 3
29,50 p.p.

Voorgerecht

keuze Hoofdgerecht

Nagerecht

Drieluik van voorgerechten
geserveerd met brood en boter

Vis van het wad
met venkel en saus van limoenblad

Drieluik van nagerechten
wisselende selectie, afgestemd op
het seizoen

Entrecôte
met saus van de dag

Gnocchi
met paddestoelen, saus van zwarte
knoflook en pickles van rode ui*

Tournedos
met port-rode uien saus
(+ 7,50)
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
seizoensgroente, een groene salade en een portie friet.
Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij
informeren u graag.

Proeverijmenu
35,00 p.p.

Voorgerecht

keuze Hoofdgerecht

Nagerecht

Proeverij van 5 verschillende voorgerechten
geserveerd met brood en boter

Vis van het wad
met venkel en saus van limoenblad

Proeverij van 5 verschillende nagerechten
het lekkerste van ‘t Feithhuis

Entrecôte
met saus van de dag

Gnocchi
met paddestoelen, saus van zwarte
knoflook en pickles van rode ui*

Tournedos
met port-rode uien saus
(+ 7,50)

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
seizoensgroente, een groene salade en een portie friet.
Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij
informeren u graag.

A la carte 3 gangen diner

Tot
25 personen

29,50 p.p.
Voorgerechten
Uienbouillon met crouton, Gruyère en
bieslook*

Tataki van rund met ingelegde
komkommer, pijnboompitten en gepofte ui

Crème brûlée en een kroketje van geitenkaas
met gerookte bietjes en truffelmayonaise*

Hoofdgerechten

Nagerechten

Vis van het wad met venkel en saus van
limoenblad

Broodpudding met
boerenjongens, ahorn-walnootijs en
appelcompote

Entrecôte met saus van de dag

Panna cotta van citrus met
grapefruit, crumble van yoghurt en
pistache roomijs

Gnocchi met paddestoelen,
saus van zwarte knoflook en pickles van
rode ui*

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroente,
een groene salade en een portie friet.
Onze producten kunnen allergenen bevatten,
wij informeren u graag.

Drankenarrangementen
Om mee te beginnen
Glas cava of onze huisgemaakte Ice tea

3,50 p.p.

Trio
3 drankjes naar keuze (pils, fris, huiswijn)

8,75 p.p.

2 uurs arrangement
Onbeperkt genieten van pils, fris en huiswijn

12,50 p.p.

Wijn-water arrangement
Bij elke gang een passende wijn & bronwater met en zonder bubbels

17,50 p.p.

Ter afsluiting
Een kop koffie of thee met bonbons (2 st.)

4,75 p.p.

Op verzoek en in overleg werken wij met muntjes.
We bieden graag een passend voorstel.
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