
!

Voorspel !
Tomatensoep € 4,50 
Van biologische trostomaten en brunoise groenten. !
Soep van het seizoen € 4,95 !
Carpaccio € 9,25 
Met pesto, pijnboompitten, sud´n sol tomaatjes  
en grana padano kaas. 
  
Krokante kip salade € 8,50 
Krokante kip, croutons, sud´n sol tomaatjes, 
pijnboompitten,knoflookmayo, en grana padano kaas.   !
Gemarineerde champignons  € 8,95  
Warme champignons geserveerd op een bruchetta. !
Hollandse garnalen cocktail € 8,95 
Met whiskeysaus en geserveerd met frisse sla.   !
Graved Lachs € 9,95 
Gesneden gemarineerde zalm, toast en mosterd dillesaus. !
Proeverij van de chef € 12,95 
Vijf kleine huisgemaakte voorgerechtjes.  !
Visplezier € 12,95  
Gerookte zalm met wakamee en dillemayonaise, mini 
garnalen cocktail, gewokte Gamba en gerookte paling.

!
Menu 1    € 25,95                                         !

Voorspel!
Soep naar keuze.!

of!
Carpaccio!

Hoogtepunt!
Varkenshaas met saus naar keuze!

of!
Gegrilde Zalm met gamba’s !
en een saus van tomatensalsa.!!

Nagenieten!
Dame Blanche!

of!
Koffie compleet

  Surprise menu € 28,95!!
Voorspel!

Proeverij van de chef!!
Hoogtepunt!

Surprise!?!
keuze uit vis of vlees!!

Nagenieten!
Verrassing dessert

!
de Buren Wine & diner € 29,95 vanaf 2 personen!

!!
Onze koks verrassen u met creatieve gerechtjes, !

terwijl de bediening voor u de !
heerlijkste glazen wijn inschenkt: !!!

Extra gang inclusief een bijpassende wijn: € 12,50!
Geldt ook voor een dessert.

Ronde 1: 
Gerookte runder entrecote, 
Gemarineerde champignons, 
Graved lachs met gamba !!
Ronde 2: 
Gegrilde kalfsentrecote, 
Kabeljauw gerold in serranoham , 
Groente Quiche.



	


!

Hoogtepunt !
Saté € 14,95 
Gegrilde kipsaté van gemarineerde kip met saté-saus.   
                

Varkenshaas € 17,50  
Gebakken varkenshaas met saus naar keuze*.  !
Mixed grill € 19,95 
Spare-rib, ossenhaas, kipfilet en varkenshaas. 
Geserveerd met 2 koude sauzen. !
Ossenhaas 200gr € 22,50 
Gebakken Ierse ossenhaas met saus naar keuze*. !
Gegrilde kalfs-entrecote 225gr € 21,95 
 Super mals van de grill met port truffelsaus. !
Varkenshaas “de Buren” € 18,95 
Gebakken varkenshaas met brie de meaux, zalm,  
Hollandse garnaaltjes en pepersaus. !
Spare Ribs “zoals ze horen” € 18,50 
Geserveerd met twee koude sauzen. !
Een vreemde eend in de bijt € 18,50 
Gebakken eendenborstfilet met een licht pikante bite . !
Gegrilde Zalm € 16,95 
Gegrilde zalm met franse kruiden, 2 gamba’s  
en een tomatensalsa. !
Thaise gamba’s ( 9 stuks gepeld) € 18,95 
Gewokte gamba’s met een citroen gembersaus. !
Mix vis € 19,95 
Op de huid gebakken zalm, kabeljauw en gamba’s  
met een citroen gembersaus.  !
Kabeljauw 200gr € 19,95 

Op de huid gebakken kabeljauw met portsaus.

Vegetarisch 
!

Quiche € 16,95 

Drie kleine groenten quiches 
gegratineerd met brie de meaux 

 en aceto balsamico.  

!
Asta la pasta € 16,95 

Met truffel-roomsaus afgegraneerd 
met olijven, zongedroogde 

tomaatje en grana padano kaas. !!
Geserveerd met een frisse salade.

!
Alle hoofdgerechten !

worden geserveerd met 
aardappelgarnituur.!!!

Saus keuze: !
pepersaus, stroganoffsaus, 

champignonsaus of port-truffelsaus.!!!!
Bij alle gerechten hebben !

wij voor u een wijn tip.!
Wijn arrangement drie gangen !

€ 12,95!
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Nagenieten 
!
Dame Blanche € 5,50 
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en 
slagroom. !
Tiramisu € 6,95 

Huisgemaakte tiramisu met een mini amaretto 

!
Buitengewoon genieten € 6,95 

Crème brûlée van vanille, bosvruchten-ijs  

en compote van winterfruit. 

!
Chocolate Dream € 6,95 

Chocolade taartje met lopende vulling, 

Huisgemaakte Twix en straciatella-ijs. !
Ijs Café € 5,95 

Vanille-ijs, koffie, bailey en slagroom. 

!
Grand Dessert € 10,95 

Diverse huisgemaakte lekkernijen van de dessertkaart. 
e.v.t ook in mini uitvoering € 7,95 !
Koffie compleet € 5,95  

Koffie met een likeur naar keuze en een huisgemaakte ijsbonbon. !
Kaas plateau € 9,95 
Selectie van mooie kazen samengesteld door onze kaas leverancier.

!
Specials���������	
��������������������  coffee���������	
��������������������  

!!
Irish coffee € 5,95 !

Spanish coffee € 5,95 
!

Licor 43 coffee € 5,95 
!

French coffee € 5,95 
!

Italian coffee € 5,95 
!

 Excellent coffee € 5,95 
Baileys, DOM, Grand Marnier, espresso  

en slagroom. 

!
Mexican Coffee € 5,50


