
∞ Mango crémeux, kokosgel en een limoensorbet
∞

Wijnsuggestie  Paul Mas Muscat € 6,75 Wijnsuggestie  Spanje: Torres Verdeo € 5,75

∞ Semifreddo van Schwarzschwälder kirsch en Amarene kersen
∞

Wijnsuggestie  Pineau des Charentes € 6,75 Wijnsuggestie  Frankrijk: Paul Mas Chardonnay € 4,00

∞
∞

Wijnsuggestie  Pedro ximinez € 6,75 Wijnsuggestie  Oostenrijk: Steiniger Gruner Veltliner € 6,00

∞ Proeverij van diverse lekkernijen met koffie en een likeurtje ***

∞
∞

Wijnsuggestie  Banyuls € 7,25 Wijnsuggestie  Chili: Caliterra Sauvignon Blanc € 5,50

∞

Wijnsuggestie  Roemenie: Calusari Pinot grigio € 4,75

∞

Wijnsuggestie  Roemenie: Calusari Pinot grigio € 4,75

∞

Wijnsuggestie  Italie: I Muri Negroamaro € 4,50

∞

∞ Kaasplateau van 3 binnen- en buitenlandse kaassoorten

Wijnsuggestie  Banyuls

∞ Kaasplateau van 5 binnen- en buitenlandse kaassoorten ***

Wijnsuggestie  Banyuls

***  Toeslag € 4,00
**  Toeslag € 2,00

Structuren van chocolade

Carpaccio van rundermuis met pimentmayonaise, geroosterde pijnboompitten, 

gekonfijte tomaten en Manchego kaas

Tataki van tonijn met wasabi crème, zoetzure komkommer, lente ui en crispy 

loempiadeeg **

Nagerechten € 7,50

Dame blanche 2.0

Rillette van koolvis met krokante olijven, ciabatta, little gem, appelkappertjes, 

komkommer en zeekraalmayonaise

Koude gerechten € 9,50
Ceviche van verse zalm met een crème van avocado, gepofte gele biet en 

peterselie-wortelchips

Terrine van gegrilde groenten met tomatencoulis, bietenricotta en een knapperige 

knoflook focaccia

Salade Manchego met gekonfijte tomaten, rode ui, couscous, notenmix, Granny Smith 

en een basilicumvinaigrette

Kalfstartaar met tonijnmayonaise, kwartelei en een krokantje van Parmezaan **

Gerookte rib-eye met zoete paarse aardappelsalade, witlof en walnoten mayonaise

           Wijnsuggestie Argentinie: Portillo Pinot Noir                                                 € 5,75

Lente-kaart 
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3-Gangen verrassingsmenu     € 34,50 
 

Laat u verwennen door onze keukenbrigade. Uiteraard kunt u vooraf aangeven of u 

dieetwensen heeft. 
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Elst Bruist 30 mei a.s. 
 

Dit sprankelende evenement is in 2014 voor de 1e keer 

georganiseerd. Het doel is ons mooie dorp, Elst, sfeervol en 

gastvrij goed en sterk op de kaart zetten. 

 

De lokale ondernemer pakt de kans zich  

op een indrukwekkende manier te presenteren  

aan het Elsterse publiek.   



Lauwwarme gerechten Warme gerechten
∞

∞

Wijnsuggestie  Spanje: Torres Verdeo, Verdejo Wijnsuggestie  Frankrijk: Paul Mas Chardonnay € 4,00

∞ ∞

Wijnsuggestie  Oostenrijk: Steiniger Gruner Veltliner Wijnsuggestie  Chili: Caliterra Reserva Carmenere € 5,50

∞ ∞

Wijnsuggestie  Chili: Montes Reserva Chardonnay Wijnsuggestie  Oostenrijk: Steiniger Gruner Veltliner € 6,00

∞
∞

Wijnsuggestie  Roemenie: Calusari Pinot Grigio Wijnsuggestie  Italië: I Muri Negroamaro € 4,50

∞
∞

Wijnsuggestie  Argentinië: Portillo Pinot Noir € 5,75 Wijnsuggestie  Chili: Montes Carbernet Sauvignon € 5,00

∞

Wijnsuggestie  Chili: Montes Reserva Chardonnay € 5,00

∞

∞

Wijnsuggestie  Argentinië: Portillo Malbec € 5,75

∞

Wijnsuggestie  Chili: Caliterra Reserva Carmenere € 5,50

∞

Wijnsuggestie  Frankrijk: Paul Mas Merlot € 4,00

∞

Wijnsuggestie  Chili: Montes Reserva Chardonnay € 5,00

∞

Wijnsuggestie Chili: Montes Reserva Chardonnay € 5,00

∞ € 3,50

€ 4,00

Wijnsuggestie  Spanje: Torres Verdeo, Verdejo € 5,75
**  Toeslag € 2,00 **  Toeslag € 2,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 4,75

Lamsrump van de grill met krokant gebakken lamszwezerik,

lentegroenten en lamsjus **

Geroosterde USA steak met knoflookmousseline en een kalfsjus met 

zilveruitjes

Black Angus Burger met bacon, cheddar, rode ui, tomaat, little gem, 

gember knoflookmayonaise en frietjes

Striploin chimichurri met roseval aardappeltjes **

Gua Bao met gebakken buikspek, haricoverts, rode ui en  mierikswortelmayonaise  

Huisgemaakte pikante spareribs met krokante ui en aoli

Coquilles met bospeencrème, hazelnootcrunch, saffraan olie en een krokantje van 

Parmezaan **

Gebakken rode mulfilet met gamba’s, saffraanpasta en een coulis van 

wilde spinazie **

Bisque d’Homard met kreeftenschuim en verse garnalen

Huisgerookte eendenborst met een chutney van Gieser Wildeman peren en 

sinaasappeljus

€ 5,75

Supplementen
Heilbotfilet met een crème van bospeen, gemarineerde venkel, kappertjes, antiboise en 

Beurre Blanc

Roodbaarsfilet met tagliatelle van courgette, zeekraal, gekonfijte tomaten en citroengras 

Beurre Blanc

€ 11,50€ 9,50

Gekonfijte knolselderijfondant met gegrilde groene asperges, bospaddenstoelen en 

gefrituurde boerenkool

In tempura gebakken voorjaarsgroenten met houmous

     Wijnsuggestie Frankrijk: Paul Mas Chardonnay                                  € 4,00

∞ Gemengde salade (voor 2 personen)

∞ Traditionele friet met mayonaise (voor 2 personen)

Kabeljauwfilet in kreeftenbisque met quinoa en groene asperges

Gamba’s in knoflookolie gebakken met saffraanpasta

Quiche met spinazie, feta, oude kaas, tomaat en rode biet

Risotto met paddenstoelen, geitenkaascrumble, rucola en pesto

Warme gerechten € 11,50
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Wijn-spijsavond zaterdag 19 mei 2018 
 

Heeft u zin in een avondje uit met goed eten, lekkere wijnen en veel gezelligheid? 

Op 19 mei organiseren Brasserie BinX, Herenboerderij De Hucht en Wijnvertellers 

gezamenlijk een avond waarop het thema wijn en spijs centraal staat.  

Voor meer informatie vraag het aan één van onze medewerkers. 


