
DINER



Gamba’s pil pil
met salade, Vlaamse friet & aioli

VIS

Vis en papillote
met citroen, ui, prei, tomaat, wortel, zoete aardappelfriet 
& boullion

16 ½

19

Pasta funghi 
met paddenstoelen mix, wortel, prei, Parmezaanse kaas, 
rucola & champignonsaus

VEGETARISCH

Gekonfijte artisjok 
met zontomaat, oude kaas, gepocheerd ei, zoete 
aardappelfriet & bearnaisesaus

15

23

Friet | Hete bliksem | Zoete aardappelfriet | Seizoensgroenten | 
Vlaamse friet | Pompoenpuree

BIJGEREGHTEN extra bijgereght € 3,00

Rode wijnsaus | Kruidenboter | Champignonsaus | Pepersaus | 
Bearnaisesaus | Dragonjus | Rode port – sinaasappel jus

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 

Wagyu burger | 140 gram
met zwarte bun, gemarineerde paddenstoelen,
kimchi, zoete aardappelfriet & sesammayonaise

21 

Helvoirtse eend
met hete bliksem, zuurkool, wortel, spruiten
& rode port-sinaasappel jus

24 ½ 

Steak & Stout
met runderstoof met stoutbier, Jodenhaas, 
seizoensgroeten, Vlaamse friet & Jus van stoutbier

17 ½ 

Côte de Boeuf | 500 gram
met wortel, seizoensgroenten, Vlaamse friet & 
kruidenboter | Per 2 personen te bestellen

31
p.p

Ribeye
met pompoenpuree, seizoensgroenten, 
zoete aardappelfriet & dragonjus 

26 ½ 
38

150 gram
250 gram

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

20 

Koreaanse steaktartaar
met soja, honing, bosui, sesam, peer, radijs,
gepocheerd ei & wasabiayonaise

VOORGEREGHTEN

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

Salade dungesneden ribeye
met paddenstoelenmix, Reypenaer, noten &  
truffelmayonaise

Brabantse wildragout
in krokante bodem met groene kruiden &
cranberry compote  

Duke of Berkshire procureur
met aardpeer, paddenstoelen, gepofte granen & 
roomkaas 

Geitenkaas 
met broodcroutons, tomaat, rode ui, rucola & 
appelstroop-honingdressing

Coquille
met hangop, naanbrood, Ghoa cress, tomaat
& limoen-koriander dressing 

Javaanse kip
met salade, champignons, ui, tomaat & chilimayonaise

Gereghthof soep 
met champignons, truffel & Gereghthof bier

Tomatensoep 
met soepballen + € 1,00

12 ½

11 ½
18 ½

L
XXL

13

9 ½

10 ½ 

9

10 ½

6 ½

6

15 ½

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

16 ½

Geflambeerde zalm 
met kaas, sushirijst, bosui, komkommer, wakame, 
roomkaas & Oosterse dressing 

11 ½

Broodje 
met drie smeersels

STARTERS

Olijven & noten Startersplank
broodje met smeersels, olijven,
noten & Parmaham

4 ½ 3 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

Flamkuchen 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


