Heeft u een allergie?
Geef het door aan onze medewerkers.

SOEPEN
Goudse kaassoep
SOEP van het moment

-- Diner van 17:00 tot 21:00 uur --

7,50

HOOFDGERECHTEN

Voorgerechten

18,95

BELVEDÈRE GRILLED BURGER
PA I N R U S T I Q U E

6,95

Ambachtelijk breekbrood
met diverse smeersels

TA RT E TAT I N

11,50

12,50

Met halfgedroogde tomaat, Grana Padano
en een basilicummayonaise

DUO VAN EEND

19,95

S AT É B E LV E D È R E

Up side down taartje van gezoete
winterpeen. Geserveerd met een compôte
van wortel en een macaron
gevuld met miso en roomkaas

R U N D E R C A R PA C C I O

Met gebakken ui, bacon, tomaat,
augurk, hamburgersaus en rustieke friet

12,50

Gerookte barbarie eend en een springroll
van eend geserveerd met gemarineerde witlof,
sesam-soja parels, aardappelsalade
en chips van vergeten groenten

Varkenshaassaté met pindasaus,
zoet-zure boontjes, atjar en rustieke friet

RAVIOLI

19,95

BOEREN KAASFONDUE

19,95

Gevuld met bospadddenstoelen, truffel
en dragon. Geserveerd met gegrilde
groenten, Goudse kaas crackers en een
spaghetti van courgette

Met dipgroenten en boerenbrood. Prijs
p.p. en vanaf 2 personen te bestellen
Suplement: Blauwaderkaas € 1,95 p.p.

21,95

PA R E L H O E N
GEMARINEERDE ZALM

12,50

Carpaccio van rode biet geserveerd met
gemarineerde zalm, zoet-zure komkommer en
een crème van dille en doperwten

TARTA AR BELVEDÈRE

13,50

Tartaar van gerookte forel en rivierkreeftjes.
Geserveerd met coquille, kaviaar van haring,
venkel en een yuzu vinaigrette

Geserveerd met huisgemaakte
zuurkool-aardappelpuree, crispy bacon,
bosui en een jus van gevogelte

21,95

ZEEWOLF
Geserveerd met crispy bacon, mousseline
van aardappel, spinazie, gezoete
winterpeen, radijs en een schuim van
gerookte worst

22,95

RUNDERSTEAK
Geserveerd met een groentetaartje,
groene pepersaus, gegrilde courgette,
gemarineerde tomaat en rustieke friet

NAGERECHTEN
DAME BLANCHE

7,50

DAG PRIJS

Vraag de bediening naar
de special van het seizoen

Vanille-ijs geserveerd met een saus
van warme callebaut chocolade

BANANENBROOD BY ANNE

SEIZOENSSPECIAL

7,50

Geserveerd met witte chocolade-ijs

CRÈME BRÛLÉE

7,50

APPEL TRIFLE

Gemaakt met tonka bonen en
geserveerd met vanille-ijs

JERRE’S CHOCOLADEBOL

8,50

Gevuld met een cremeux van bloedsinaasappel,
chocoladecrumble, gewelde rozijnen,
pistache spongecake en witte chocolade-ijs

OREO CHEESECAKE
Huisgemaakte cheesecake
geserveerd met witte chocolade-ijs

8,50

Bestaande uit appel, mascarpone,
whiskey-schuim en geserveerd met
blauwe bessen en een chocolade verrassing

KAASPLANKJE
Verschillende streekkazen geserveerd
met vijgenbrood, noten en appelstroop

8,50

KOFFIE SPECIALITEITEN

Zie onze koffiekaart op tafel!

11,50

