
Leuk dat u zich gaat laten verwennen met onze Proeverij de Gereghthof! 
Op de achterzijde van deze kaart vindt u een keur aan kleine gereghtjes. 
Deze proeverij is alleen per tafel te bestellen. Gaan u en uw tafelgenoten gebruik maken 
van de  proeverij, dan kunt u per ronde twee gereghtjes bestellen. Bij het uithalen van 
uw bordjes, vragen wij u naar de volgende keuze. Het aantal rondes is aan u.
 
Mocht u willen proeven maar niet heel de avond door, dan hebben we de Proeverij Lite. 
Hierbij kunt u keuze maken uit 2 koude en 2 warme gereghtjes. Als blijkt dat u toch 
meer van deze over heerlijkheden wilt proeven, dan kunnen u en uw tafelgenoten 
doorgaan in de proeverij.
 
De gereghtjes (koude en warme) kunnen tot 21.30 uur besteld worden. 
De  afsluitende proeverij is tot 22.30 uur te bestellen.



Koud
Salade van Parmaham, buffalmozzarella, tomaat & pestodressing
Gerookte eendenborst, gemarineerde vijgen, pijnboompitten & balsamicodressing
Carpaccio met pijnboompitten, rucola, rode ui, Parmezaanse kaas & pestodressing
Zalm sashimi, sabayon van rode paprika, radijs & emping
Tonijntartaar, avocado, sojacitrussaus & gefrituurde uien
Gerookte pepermakreel, avocado, kerstomaat & limoenmayo
Carpaccio van watermeloen, mozzarella, pijnboompitten & balsamicovinaigrette
Salade van geitenkaas, granaatappel, pistachenoten & honingmosterddressing
Tabouleh, couscous, komkommer, tomaat & munt

Warm
Hollandse lamsbiefstuk, fondant aardappel, seizoensgroenten & kruidige sinaasappelsaus
Duke of Berkshire krokant gebakken procureur (babi pangang 2.0), zoetzuur van witte kool-wortel-
rode peper & gefrituurde ui
Ossenhaaspuntjes, paddenstoelen & rode wijn saus
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus
Rumpsteak van de USA Creekstone farms, pont neuf aardappel & bearnaisesaus
Iberico Rib Fingers, BBQ saus & kruidensla
Dry-aged Ocean beef entrecôté, asperge & rodewijnsaus
Garnalen kroketjes & citrusmayonaise
Zeebaarsfilet, seizoensgroenten & citroen-peterselie olie
Gebakken grietfilet, gesmoorde lamsoor, zeekraal, en beurre blanc saus
Gesauteerde gamba’s, chilisaus & koriander
Calamaris ringen, gefrituurd & tartaarsaus
Tonijnfilet, ratatouille groenten & citroenvinaigrette
Rigatoni pasta, romige saus, doperwt, paddenstoelen, tomaat & Parmezaanse kaas
Gebakken polenta, doperwten, salsa van tomaat en zwarte olijven & artisjok
Truffelkroketjes & cocktailsaus
Knoflook champignons in romige saus & rozemarijn
Geroosterde romige venkel soep, peterselie, knoflook croutons & chili flakes

Afsluitende proeverij (+ € 3,00 per nagereght)
Kaasplankje met internationale kazen, walnotenbrood & balsamicosiroop
Huisgemaakte cheesecake, bastognebodem, slagroom & vers fruit
Scroppino, wodka met citroenijs & garnituur van rood fruit
Verschillende soorten ambachtelijk ijs van de ijsboerderij
Parfait van limoen & blauw fruit
Plantaardige chocolade mousse, oreo koekjes & munt

Proeverij de Gereghthof 27 ½

Proeverij de Gereghthof Lite (2 rondes) 17 ½
Mocht u verder willen in de proeverij, is dit geen probleem alleen 
wanneer uw tafelgenoten hier ook in mee gaan. 

Wanneer uw gezelschap uit 8 of meer personen bestaat, vragen wij u om niet meer dan 8 verschillende gereghten per tafel te 
 bestellen. Bij elke ronde heeft u de mogelijkheid friet, aardappelwedges of brood bij te bestellen. Wij behouden ons het recht 
om extra in rekening te brengen wanneer gereghten worden besteld en niet geconsumeerd. 

Heeft u een allergie of dieet, laat het ons weten. 
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en geven u de kaart met allergenen.


