Welkom bij

Voorgereghten
Butchersblock, pasham, pastrami, pancetta,
chronicons, geroosterd brood & olijven

12 ½

Carpaccio, uitgebakken spekjes, rucola,
Parmezaanse kaas, rode ui & truffelmayonaise

9½

(eendenlever + 4)

Coquille in schelp, aardappelkrokant,
gemarineerde paddenstoelen,
bieslook & salie-knoflookboter

12

Paddenstoelen duxelle, gemarineerde paddenstoelen,
gefrituurde ui, bosui, bieslookvinagrette & truffelmayonaise

10

Uiensoep, crostini met oude kaas

6½

Hertencarpaccio, oude kaas, peperkoekcroutons,
gemarineerde paddenstoelen, ingelegde
sinaasappelpartjes & sinaasappelmayonaise

11 ½

Tomatensoep (met of zonder soepballen)

6

Buikspek met black tiger gamba, noedels,
wortel, paksoi, bosui & frisse sojalimoensaus

11

Proeverij Gereghthof, 3 kleine gerechtjes
keuze uit vis, vlees of vegetarisch

14

Koudgerookte zalm, knolselderij met whiskey,
cherrytomaat, tuinkers & mierikswortelcrème

11 ½

Hoofdgereghten
Rumpsteak van het Amerikaanse Black Angus rund,
champignonsaussaus, salade & friet

17

Seizoensburger

15

Ribeye (250 gram), puntpaprika, gegrilde bloemkool,
zoete aardappel friet & dragonjus

27 ½

lron Dream, ossenhaas van het Hollands weiderund,
friet, sla & pepersaus 180 gram
240 gram

21 ½
24 ½

Saté van Hollandse varkenshaas, zoetzuur, kroepoek,
friet & licht pittige satésaus

15 ½

Spareribs, gemarineerd van het Duitse varken,
zoet of pittig, friet & salade

Getrancheerde picahna, noedels, paksoi, bosui,
cashewnoten & frisse sojalimoensaus

17

Gereghthofburger, 160 gram, sla, spek, augurk, tomaat,
gefrituurde ui, gebakken ei, oude kaas & Gereghthof-saus

16 ½

Chateau briand (750 gram), knoflookaardappelpurree,
geroosterde pompoen & gegrilde bloemkool & rode wijnsaus
Voor 2 of 3 personen
77 ½

Hertenrack, geroosterde pompoen, knoflook-aardappelpurree,
snijbonen & gerookte amandel jus
28
22 ½

Vis
Zeetong, aardappelpuree,
snijbonen & salieknoflookboter

35 ½

Gemarineerde Black tiger gamba,
noedels, paksoi, bosui, cashewnoten
& frisse sojalimoensaus

22 ½

Vega
Truffelrisotto, Tallegio, gemarineerde paddenstoelen,
gegrilde pompoen, Parmezaanse kaas
& groene kruiden
15 ½
Italiaans gevulde puntpaprika, ricotta,
olijven, bosui, oregano, tomaat & pecorino

Bijgereght
Extra bijgereght E3,00

15
Portie friet
Zoete aardappel friet
Gemengde salade
Seizoensgroenten
Noedelsalade

Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons weten.

Sauzen
Extra saus E3,00
Rode wijnsaus
Dragonjus
Champignonsaus
Pepersaus
Gerookte amandeljus

Mocht u een van onze gerechten
willen combineren met een andere saus
of bijgerecht is dat mogelijk.

