keuzemenu
“ Als chef kok wil je het beste serveren aan je gasten” Jojan Kersbergen
Als je weet waar je product vandaan komt en hoe het groeit kun je pas echt achter je
product staan. Producten met een verhaal, vaak is de chef kok zelf bij de boer geweest en kent
hij deze persoonlijk. Hier bij Hanninkshof hebben de koks zelfs hun eigen moestuin! Deze mooie
producten uit de streek zijn verwerkt in ons keuzemenu.
Heeft u een allergie? Meld het ons

3 gangen: € 37,- (voorgerecht-hoofdgerecht-dessert)
4 gangen: € 45,- (voorgerecht-1 tussengerecht-hoofdgerecht-dessert)
5 gangen: € 55,- (voorgerecht-2 tussengerechten-hoofdgerecht-dessert)
Voorgerechten

Gemarineerde makreel
met bereidingen van pompoen en crème van winterpostelein

Geroosterde Black Angus rund op oosterse wijze
met soja, tomaat, koriander en krokante wasabi

Tussengerechten

Tongschar
met bulgur, truffel, geschaafde venkel met citroen en buerre noisette

Shaslick 2.0 met kwartel van de Green Egg
met paprika en BBQ saus van gerookte cranberries

Hoofdgerechten

Zacht gegaarde kalfshaas met kalfswang
Met “ hete bliksem” en jus met eekhoorntjesbrood

Dorade met huis gerookte paling
met gepofte zoete aardappel, crème fraiche en bieslook

Dessert

Zoethout & tamme kastanje
Panna cotta van tamme kastanje en ijs van vanille met zoethout

wijnarrangement
3 gangen: € 19,50
4 gangen: € 24,50
5 gangen: € 29,50

voorgerechten
Fines Claires oesters p.s.

€ 3,25

gegratineerd of met zwarte peper

Huis gerookte zalm

€14,50

met piccalily en gemarineerde komkommer

Fruits de mer (op ijs gepresenteerd)

€20,00

met o.a. oester, kreeft, gemarineerde coquilles en huis gerookte zalm

ham van de ‘feiterhof’

€ 15,00

met in witte port gemarineerde meloen, krokante aardappel en oude aceto

Gerookte wilde eend

€16,00

met jeneverbes, postelein en cranberry

taco met gepocheerd kwartel ei (vegetarisch)

€13,50

met jalapeño peper, avocado en crème fraiche

tussengerechten (ook als hoofdgerecht te bestellen)
geroosterde coquilles

€18,50

met bloemkool couscous en lauwwarme vinaigrette van vadouvan

gebraden tamme duif

€18,00

met linzen, pistache en saus van laurier

3 kleurrijke soepjes (vegetarisch)

€14,00

met paprika, kerrie kokos, courgette en spinazie met Bleu 61 kaas

Hoofdgerechten ( extra te bestellen: portie huisgemaakte frieten € 3,75 )
Black Angus Rib Eye van de green egg bbq (350 gr)

€35,00

met dikke frieten en kruiden kerrie boter

Surf & Turf

€30,00

ossenhaas van de Green Egg BBQ en zacht gegaarde kreeft met Hollandaise saus

Gebakken zeebaars

€25,00

met ratatouille, polenta groene kruiden olie

In roomboter gebakken tarbot

€30,00

met topinamboer, krieltjes en saus van citroen en peterselie

Hummus met mini aubergine

€22,00

met groene asperges, quinoa en kruidenolie

desserts

dessert plank (minimaal 2 personen)

€25,00

selectie van huisgemaakte desserts en lekkernijen

appel verveine taart
met hazelnoot en ijs van vanille

millefeuille van bramen en yoghurt
met ijs van laurier

€12,00
€11,00

