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7 gangen
proeverijmenu
7 gangen genieten! 
41,50

Chateau Briand



Koetshuis
Specials

Proeverij van 2 voorgerechten
***

Chateau Briand



Zie onze borden op
de schildersezels voor
alle specials die wij
op dit moment voeren
buiten de kaart om.

(grote ossenhaas)

***

Kopje Koffie/thee
29,50 p.p. (Vanaf 2 personen)

 

verrassingsmenu

Laat u eens culinair verrassen
door onze koks
3 gangen diner 33,50
4 gangen diner 41,50
5 gangen diner 47,50

Tartaar

Tartaar van
hoogveenrund,
Parmezaanse kaas
en bieslook
10,50

Bistro toppers

•••

•••

Voorgerechten
Proeverij

Carpaccio

Proeverij van diverse
voorgerechten
(Vanaf 2 personen)

Carpaccio van
rund met truffel
mayonaise

12,50 p.p.

10,50

Salade van
tomaten &
piment
gevuld met
geitenkaas
10,50

••••••

Gemarineerde
zalm met
mousse van
mosterd &
kurkuma en
marmelade
van rode ui
10,50

••••••

Wolvarken
uit
Zuidwolde
met
chutney
van mango
10,50

••••••

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Hollandse
garnalen
met
komkommer
&
gingerbeer
13,50

 Heeft u een allergie of is er iets waar u niet van houdt? 
 Geef het aan en wij helpen u graag 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zwolse
mosterd
-soep

5,00

Brood
met
kruiden
boter
5,00

Broodplank
met
kruidenboter,
aioli en
pesto (3-4
personen)
8,00

︙ Fresh & Delicious ︙

Hoofdgerechten 



Ossenhaas

25,50

Van de houtskoolgrill met rode-wijn-sjalotsaus

Mixed Grill

20,50

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet & ribs

Spare Ribs

20,50

Met knoflook en chilisaus

Wildzwijnshaas

20,50

Met gekonfijte zuurkool en tijmjus

Stoofvlees van het Vechtdal rund

21,50

Met eigen jus

Surf & turf

27,50

Ossenhaas & kreeft

Scholfilet

20,50

Met beurre blanc saus

Kabeljauw

23,50

Met saus van Thaise curry

Gevuld korstdeeg

18,50

Met spinazie, paddenstoelen & gepocheerd ei

Hele kreeft

32,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse frietjes, mayonaise, aardappelsalade en appelmoes

 Desserts & Zo 

Tiramisu
Tiramisu met
straciatella ijs
8,50

Ξ

Almond Coffee
Mousse van koffie &
amandelen met sorbet
van bloedsinaasappel
8,75

Ξ

No doubt!
Proeverij van
nagerechten
vanaf 2 personen
12,95 p.p

Ξ

Lets go Irish
Ierse Porter
Cheddar kaas
Met biet, appel &
pruim
10,50
1 of meerdere
bolletjes
huisgemaakt
vanille-ijs 1,75 per

Ξ Vind ons op Ξ

Facebook

Ξ


www.koetshuishoogeveen.nl
 tel. 0528 33 1002

Koffie

2,40

Decafé

2,40

Koffie verkeerd

2,70

Espresso

2,40

Cappuccino

2,70

Latte Macchiato

2,90

Thee

2,40

Verse munt thee

3,10

Zoethout thee

3,10

Kaneel thee

3,10

Sterrenmix thee

3,10

Irish coffee

6,25

Italian coffee
(met Amaretto)

6,25

Spanish Coffee
(met Tia Maria)

6,25

Koffie de Luxe
Kopje koffie met
een proeverij
van 3 likeuren

8,25

Bonbons bij de
koffie/thee

0,95
p.st.

︙Volg ons op︙

Twitter

