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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
rode
bietjes met
geitenkaas
kroketjes
9,50

••••••

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

••••••

Drie
bereidingen
van eend.
Eendenborst,
loempia &
paté van
eend
11,50

••••••

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Tonijn &
krokante
garnaal met
soja, mango
& taugé
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
Kleine ossenhaas

(200 gram)
(160 gram)

25,50
20,50

Van de houtskoolgrill met rode-wijn-sjalot saus

Mixed Grill

20,50

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet & ribs

Kalfshaas

28,50

Met stroganoff saus

Stoofvlees van het Vechtdal rund

21,50

Met eigen jus

Surf & turf

28,50

Ossenhaas & kreeft

Zeebaarsfilet

22,50

Met parelcouscous en gember-wortel saus

Kabeljauw

24,50

Met saus van Thaise curry

Beet Wellington

19,50

Met peterselie saus

Hele kreeft

32,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse frietjes en mayonnaise.

Om verspilling tegen te gaan serveren wij in overleg bij het hoofdgerecht
Nog extra: groene salade of appelcompote.

 Desserts & Zo 

Tiramisu
Tiramisu met koffiestraciatella ijs
8,50

Ξ

“ No nuts no coffee”
Koffie mousse gevuld
met karamel,
chocolade en pecan
& karamel ijs
8,75

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

Ξ

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

Ξ

Say Cheese
Gorgonzola
Met biet, appel
& pruim
10,50
1 of meerdere
bolletjes
huisgemaakt
vanille-ijs 1,75 per
bolletje

Ξ

Diverse
Likeurtjes o.a.

Huisgemaakte
Limoncello
Bonbons bij de
koffie/thee

Ξ Vind ons op Ξ

Facebook


www.koetshuishoogeveen.nl
 tel. 0528 33 1002

3,50

0,95
p.st.

︙Volg ons op︙

Twitter

