Restaurant de Zwaan
Welkom bij Restaurant de Zwaan

Heeft u een dieet, allergie of vegetarische wensen?
Vraag het ons gerust! Er is een allergenenlijst aanwezig. Meld
het aan de bediening en wij houden rekening met uw wensen.
De vegetarische gerechten staan aangegeven door middel van

Ook voor de liefhebber hebben we een mooie selectie wijnen
samengesteld. Wij geven u graag een wijnadvies. Een
bijpassend wijnarrangement is aan te raden!

De speciaal bijpassende wijn tip is € 5,- per glas.

Restaurant kaart
Klassiekers
Voorgerechten
Graved-lachs

€ 10,50

Limoenmayonaise, rode ui en kappertjes

Carpaccio

€ 10,50

Parmezaan, pijnboompitten en croutons

Geitenkaas salade

€ 9,50

Honing, walnoten, olijf en appel

Kreeften bisque

€ 9,50

Met hollandse garnalen

Paddenstoelen Bouillon

€ 6,50

Groene kruiden

Hoofdgerechten
Verse vangst

€ 19,50

Risotto, en beurre blanc saus

Tournedos

€ 23,50

Rode wijn saus

Lasagne

€ 17,50

Basilicum saus en Parmezaan

Nagerechten
Chocolade creatie

€ 8,50

Mousse, ijs en taart

Citroentaart

€ 8,50

Hangop en sorbet ijs

Kaasplank

€ 12,00

Kaas met krentenwegge

Koffie compleet

€ 4,25

Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur en salade.
Op verzoek serveren wij frites voor € 3,50.

Restaurant kaart
Maand menu
Voorgerechten
Zalm
A la minute gerookte zalm met appel en limoen mayonaise

Duif
Salade met in hazelnootolie gebakken duivenborst met mango en koningsboleet

Hert
Pastrami van hert met aceto balsamico, gekonfijte zilveruitjes en truffelmayonaise

Tussengerecht
Wildbouillon
Paddenstoelen en groen kruiden

Hoofdgerechten
Heilbot
Met brandade van makreel en saus van gerookte paling

Zwijn
Filet gegaard op lage temperatuur in jeneverbes olie met bitterbal van risotto en
bokbier

Hert
Hertenbout van de BBQ met dennentakken gegaard en een rode-wijn saus.

Nagerechten
Chocolade
Warme taart met een zachte vulling van amarena kers

Bavarois
Bavarois van speculaas en steranijs

Appel
Tarte tarin van appel met kaneelijs
Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur en salade.
Op verzoek serveren wij frites voor € 3,50.

1 gerecht
2 gerechten
3 gerechten
4 gerechten

€ 23,50
€ 28,50
€ 32,50
€ 39,50

