
Welkom bij



Vis

Vleesgereghten

Voorgereghten

Vega

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

Starters

Bijgereght Sauzen

Rundertataki, radijs, sojabonen, kerrierettich,  
cressen & wasabimayonaise  10

Carpaccio, spekjes, rucola, Parmezaanse kaas,  L 11 ½ 
rode ui & truffelmayonaise XXL 18 ½   

Pata Negra (50 / 70 gram), macadamianoten,  50gr  11
olijven & focacciakrokant  70gr  16

Trio van eend, wrap met eendenlevermousse,  
gerookte eend, sla, rode ui, zontomaat,  
pekingeendbitterbal & sojamayonaise  13

Flamkuchen brisket, sla, zilverui, augurk, paprika, 
gefrituurde ui & kaassaus  10 ½ 

Taco lamsgehakt, sla, radijs, groene asperge,  
romanesco, bleekselderij & tomaatmayonaise  11 ½ 

Tonijntartaar, avocado, radijs, wasabikrokant  
& sojamayonaise  11 ½ 
 
Bruchetta garnalen met mierikswortelcrème,  
roomkaas, komkommer & krokantje met ansjovismousse 13

Salade caprese, Romatomaat, mozarella,  
basillicum & balsamicodressing  10

Miso kippensoep met taugé  7 
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) 11

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

Rumpsteak van het Amerikaanse Black Angus rund  
(170 gram), salade, friet & tomatenkalfsjus  19

lron Dream, ossenhaas van het Hollands weiderund, 
friet, sla & pepersaus 180 gr 27 ½ 
 240 gr 36 ½ 

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

Spareribs, gemarineerd van het Duitse varken 
(+/- 500 gram), zoet of pittig, koolsla & friet   19 ½ 

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

Seizoensburger  16 ½ 

Surf & Turf, tournedos (120 gram) scampi’s
pont neuf aardappelen & rode wijnsaus   30 ½ 

Bavette voor twee (500 gram) maiskolf, 
koolsla & zoete aardappelfriet  37 ½ 

Ossobucco, pasta, brood, seizoensgroenten 
& Parmezaanse kaas  23

Coq au vin, kippenbout & pont neuf aardappelen   17 ½  

Extra saus E2,00

Rode wijnsaus
Kruidige boterjus
Tomaten-kalfsjus

Pepersaus
Wasabi 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

Pont Neuf aardappel

Zoete aardappelfriet

Seizoensgroenten

Pasta

Zalmsteak, romanesco, prei, radijs, zoete aardappelfriet,  
tatsoi & wasabi beurre blanc   23

Maaltijdsalade tonijnsteak, gamba, komkommer, 
wakame, gefrituurde ui & wasabimayonaise  17 ½ 

Mac & Cheese, salade, bosui & groene kruiden  13

Steak van dry-aged Biet,
seizoensgroenten, feta, 
zoete aardappelfriet & kruidige boterjus      17 ½ 


