
Welkom bij



Vis

Vleesgereghten

Voorgereghten

Vega

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

Starters

Bijgereght Sauzen

Steaktartaar, rode ui, cornichons, oude kaas, ei, 
focacciakrokant & truffelmayonaise   11 ½ 

Carpaccio, spekjes, rucola, Parmezaanse kaas, 
rode ui & truffelmayonaise L 9 ½
 XXL 16 ½   

Carpaccio de Gereghthof, witte ui, oude kaas, sla, 
cashewnoten & frambozen-boursin dressing  11

Pata Negra (50 / 70 gram), macadamianoten, 
olijven & focacciakrokant 50gr 10
 70gr 15

Pulled spare ribs, koolsla, uiencompote, 
focacciakrokant & smokey wiskey BBQ saus  9

Makreel, sla, doperwt, zilverui, tomaat, munt & roomkaas 10 ½ 

Flamkuchen tonijn, tonijnsashimi, kerrierettich, 
wakame, vegetarische kaviaar, sla & wasabimayonaise 11 ½ 

Coquille van knolselderij, sla, zeekraal, wakame, 
vegetarische kaviaar & sesam-norivinaigrette 10 ½ 
 
Mosterdsoep (+ spekjes 1,-) 6 ½ 

Tomatensoep (+ soepballen 1,-) 6

Proeverij Gereghthof, 3 kleine gerechtjes 
keuze uit vis, vlees of vegetarisch 16 ½ 

Broodjes met smeersels, chimichurri, 
truffelmayonaise & aioli 4 ½

Olijven & noten 3

Pata Negra (50gram) 10

Startersplank, broodje met smeersels, olijven, 
macadamianoten & Pata Negra 15

Rumpsteak van het Amerikaanse Black Angus rund 
(170 gram), salade, friet & stroganoffsaus 17

lron Dream, ossenhaas van het Hollands weiderund, 
friet, sla & pepersaus 180 gram 21 ½ 
 240gram  24 ½ 

Saté van Hollandse varkenshaas (160 gram), 
salade, kroepoek, friet & satésaus  16 ½ 

Spareribs, gemarineerd van het Duitse varken 
(+/- 600 gram), zoet of pittig, koolsla & friet  17 ½ 

Gereghthofburger, (160 gram), sla, spek, 
augurk, tomaat, gefrituurde ui, gebakken ei, 
oude kaas & Gereghthofsaus 16 ½ 

Seizoensburger 16 ½ 

Cote de Boeuf van het Iers rund (750 gram) 
gebakken aardappels, koolsla & chimichurri 69 ½ 

Housesteak van Black Angus rund met runderstoof, 
aardappelblokjes, seizoensgroenten & rodewijnsaus 19 ½ 

Kalfsoester van Hollands kalfsrund (180 gram), 
aardappelblokjes, Pata Negra, doperwt, champignons, 
uiencompte & kruidige boterjus 26

Fettuccine carbonara faraona, doperwt, 
tomaat, spek, ei & Parmezaanse kaas 17 ½ 

Extra saus E2,00

Rode wijnsaus
Kruidige boterjus
Stroganoffsaus

Pepersaus
Beurre Blanc
Chimichurri

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

Extra bijgereght E3,00

Portie friet

Gebakken aardappel

Aardappel blokjes

Seizoensgroenten

Basmatirijst

Viscurry, basmatirijst & naanbrood 17 ½ 

Zwaardvis, gebakken aardappels, 
seizoensgroenten & beurre blanc  24 ½ 

Tataki van King Boletus, aardappelblokjes, 
seizoensgroenten & kruidige boterjus 17

Gado Gado, gekookt ei, taugé, komkommer, 
paprika, bosui, sugar snaps & satésaus 15


