
DINER



Pokebowl
met kabeljauw, gamba’s, bosui, sushirijst, komkommer, 
wakame, wasabikrokant & limoenmayonaise

VIS

Zeewolffilet
met ziltige groenten, knolselderij, rode ui, tomberries, 
feta, aardappelwedges & tomatenjus

16

19

Ravioli 
gevuld met ricotta en spinazie, knolselderij, puntpaprika, 
feta, Parmezaanse kaas, rucola & tomatenjus

VEGETARISCH

Gekruide aubergine van de grill 
met tomberries, bosui, ziltige groenten, knolselderij, 
puntpaprika, zoete aardappelfriet & zwarte knoflooksaus

16

15

Friet | Rijst | Zoete aardappelfriet | Seizoensgroenten | 
Aardappelnestje | Aardappelwedges

BIJGEREGHTEN extra bijgereght € 3,00

Rode wijnsaus | Misojus | Tomatenjus | Pepersaus |
BBQ-jus | Biersaus | Zwarte knoflooksaus

SAUZEN extra saus € 2,00

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

Bavette van het MRIJ rund | 180 gram
met salade, friet & rode wijnsaus

VLEESGEREGHTEN

17

lron Dream
Ossenhaas van het Hollands
weiderund met friet, salade & pepersaus

27 ½
36 ½

180 gram
240 gram

Saté van Hollandse varkenshaas | 160 gram
met salade, friet, kroepoek & satésaus

16 ½ 

Spareribs gemarineerd | ± 500 gram
van het Duits varken. zoet of pittig met salade & friet

19 ½ 

Gereghthofburger | 160 gram
met sla, spek, augurk, tomaat, gefrituurde
ui, gebakken ei, oude kaas, friet & Gereghthofsaus

16 ½ 

Pulled Pork burger
met ui, augurk, cheddar, friet & BBQ-saus

16 ½ 

Gerookte kalkoen
met bosui, oude kaas, seizoensgroenten,
groene kruiden, nestje van aardappelen & biersaus

17 ½ 

Hongaarse goulash
met steak van longhaas, aubergine,
knolselderij, paprika, friet of rijst & rode wijnsaus

17 ½ 

Entrecote | 200 gram
met gemarineerde paddenstoelen, rode ui,
aubergine, prei, aardappelwedges & misojus

23

Gemarineerde kalfsmedalions
met Tex Mex kruiden, babymais,
puntpaprika, zoete aardappelfriet
& BBQ-jus

21 ½
25

160 gram
240 gram

Rumpsteak van de Black Angus | 170 gram
met salade, friet & pepersaus

20 

Ossenstaartsalade
met gemengde sla, Amsterdamse ui,
kaaskrokant & groene kruidenmayonaise

VOORGEREGHTEN

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

Charcuterie
met Parmaham, Ardennerham, chorizo,
geroosterd brood, noten & olijven 

Krokante kiphaas
met tartaar van komkommer, gemengde sla, rode ui & 
limoenmayonaise

Kalfsmuis teriyaki
met sushirijst, bosui, zoetzure rettich, krokante gember 
noedels & roomkaas 

Spies van gerookte buikspek
met gemarineerde champignons, komkommer, 
gefrituurde ui & geroosterde knoflookmayonaise

Ceviche van heek
met rode peper, olijfolie, kaffirlimoen, komkommer,
puntpaprika & groene kruidenmayonaise

Scheermessen van de grill
met gemarineerde champignons, gerookte amandel 
Amsterdamse ui & zwarte knoflooksaus | + spekjes € 1,00

Groene curry – doperwten soep  
met garnalen + € 2,00

Tomatensoep 
met soepballen + € 1,00

9 ½

11 ½
18 ½

L
XXL

10 ½

8

11

8 ½

10 ½

6 ½

6

11 ½

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

16 ½

Franse kaas uit de oven  
met druiven, brood, salade & vijgencompote

10 ½

Broodje 
met 3 smeersels

STARTERS

Olijven & noten Charcuterie
met Parmaham,
Ardennerham & chorizo

Startersplank
broodje met smeersels, olijven,
noten & Parmaham

4 ½ 3 10 ½ 15

VOOR DE ‘‘JONGE’’ ETERS

Tomatensoepje 

Kleine carpaccio

5

7

Gerookte zalm
met salade, komkommer,
tomaat & honingmosterddressing

6

Frietje met

kipnuggets | kroket | frikandel

Pannenkoek 
met poedersuiker, stroop
& chocoladesaus

6

Wrap pizza 
met prei, tomaat, kaas
& tomatensaus

7 stukje spareribs
stokje saté
biefstukje | 100 gram
mini hamburger met sla, tomaat,
komkommer, kaas & tomatenketchup

6
9
8
9
9

3


