
  

Hoe werkt het? 
Per gang kiest u maximaal 2 gerechtjes, het 
aantal gangen is eindeloos! En of u nu begint 
met een dessert en eindigt  
met een voorgerecht, het is helemaal aan u. 
Voor de kleintjes hebben we  
een heus ‘Meerdere Malen Mini Menu’. 
In al onze gerechten werken wij  
met zo veel mogelijk verse, seizoensgebonden 
en biologische producten. Wel zo (h)eerlijk!  
 

Voorgerechten 
Verrassingsgerecht  ☐☐☐☐ 
laat u verrassen! 
 

Rundercarpaccio   ☐☐☐☐ 
met truffelmayonaise 
 

Zalm tartaar    ☐☐☐☐ 
gemengd met appel van Oold Bleank uit Rossum  
 

Coquille     ☐☐☐☐ 
met schuim van wakamé (meerprijs 2,00) 
 

Courgette rolletjes   ☐☐☐☐ 
met ricotta en pijnboompitjes    
 

Gerookte eend   ☐☐☐☐ 
en een gel van rode biet  
 

Lamsham     ☐☐☐☐ 
met pruimenchutney van ’T Nije Eskes  
 

Gevulde champignon  ☐☐☐☐ 
met gorgonzola   

 

Soepen 
Verrassingssoep   ☐☐☐☐ 
verrassende seizoenssoep 
 

Aspergesoep*            ☐☐☐☐    
met stukjes asperge uit Mander 
 

Soep van lente ui  ☐☐☐☐n 

en zongedroogde tomaat 
 

Runderbouillon     ☐☐☐☐ 
van Erve Bossem uit Lattrop  
 
*seizoensgebonden 

 
Laatste bestelronde 22:15 uur 

 

Laat weten wat u van 
ons vindt op Facebook 
& Twitter en gebruik 
#meerderemalen  
 

Heeft u een allergie? Vertel 
het ons! 



 

Hoofdgerechten 
Verrassingshoofdgerecht ☐☐☐☐ 
 

Gemarineerde kipdij  ☐☐☐☐ 
met granaatappel 
 

Asperge met zalm*  ☐☐☐☐ 
saus van witte wijn-dille (meerprijs 2,00) 
 

Asperge met beenham* ☐☐☐☐ 

al onze asperges komen uit Mander  
   

Gegrilde entrecote  ☐☐☐☐ 
met huisgemaakte kruidenboter   
 

Varkensmedaillon   ☐☐☐☐ 

omringd met spek en rode wijn saus  
 

Lauw warme couscous   ☐☐☐☐ 
met diverse groenten van de Witte Raaf 
 

Quiche     ☐☐☐☐ 
met spinazie en blauwe kaas 
 

Lamsbout    ☐☐☐☐ 
langzaam gegaard in rode wijn 
 

Frietjes met mayonaise  ☐☐☐☐ 
 

Aardappeltaart    ☐☐☐☐ 
van twentse aardappels  
 

Warme seizoensgroentes ☐☐☐☐ 
 

Lente salade   ☐☐☐☐ 
 

*seizoensgebonden 

 

Desserts 
Verrassingsdessert  ☐☐☐☐ 
 

Frambozenmousse   ☐☐☐☐ 
met yoghurt spongecake  
 

Granité van gin tonic  ☐☐☐☐ 
 

Blondi    ☐☐☐☐ 
van witte chocolade  
 

Creme brûlée    ☐☐☐☐ 
met rabarber   
 

Verfrissende fruitdrank ☐☐☐☐ 
met mango ijs   
 

Kaasplankje (meerprijs 2,00) ☐☐☐☐ 
 

Rode port, Tawny 10 years € 4,50 ☐☐☐☐ 
 

Dessertwijn € 3,95   ☐☐☐☐  
 

Tafelnummer:   


