Voorgerechten
Borghuisbrood (v)

Soepen
€ 5,40

bereid met gemengde noten en honing geserveerd met
roomboter, olijfolie, zeezout en knoflookdip

Doesburgse mosterdsoep (v)
met verse groenten en tuinkers

Soep van het seizoen
Duo ciabatta en stokbrood (v)

€ 5,40

€ 5,40

€ 5,40

(zie krijtbordje)

met tapenade en knoflookdip

Salade paddenstoel (v)

€ 9,25

gemengde salade met roergebakken paddenstoelen en
een dressing van sjalotjes, mosterd en honing

Vis Varié

€ 11,00

combinatie van huisgemarineerd zalm, gerookte meerval

Plateau "Het Borghuis"
een heerlijk combi hoofdgerecht

en gebakken reuzengarnaal met een zachte wasabi-dip

Carpaccio
dun gesneden gemarineerde runderlende met frisse
salade, balsamicodressing, pesto crostini, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

€ 12,00

kopje seizoenssoep, warm broodje,
frisse salade, groententaartje en frietjes
gecombineerd met een warm
vegetarisch, vis of vlees gerecht (zie krijtbordje)

€ 15,00

Hoofdgerechten

Voor onze kleine gasten

duurzaam gevangen vis en eko-scharrelvlees

Trio (v)

€ 18,00

combinatie, zuurkool notentaartje, gevulde
portabello en pompoenrisotto

Schnitzel
met friet, appelmoes en mayonaise

Witvisfilet
Dorade

€ 8,75

€ 21,25

gebakken doradefilets met een salsa van gedroogde
tomaten en rucola

€ 8,75

met friet, groenten en mayonaise

Rundvleeskroket

€ 7,25

met friet, appelmoes en mayonaise

Wildpannetje

€ 22,25

met bokbier, kruidkoek en vossebessen bereid
stoofgerecht van hert

Rib eye
malse gemarmerde runderbiefstuk met een saus
van rode port en rozemarijn

€ 23,50

"Muzikale Proeverij"
elke zaterdag genieten van een 3-gangen
hapjes/tapas diner met live muziek
de avond begint v.a. 18.00

€ 28,50

Nagerechten
desserts worden geserveerd met biologisch ijs

Coupe Borghuis

€ 7,25

vanille en aardbeienroomijs met vers fruit
en slagroom

Crumble

€ 7,25

stoofperentaartje overbakken met kruimeldeeg
geserveerd met speculaasijs

Crème brûlée

€ 7,25

bereid met een fleugje sinaasappel
geserveerd met vanilleroomijs

Coupe Fiorentina

€ 7,25

noten en amaretto-ijs met caramelsaus

Notentaartje

€ 7,25

bereid met walnoten en amandel geserveerd met
warme kersen en vanilleroomijs

Borghuiskoffie
combinatie van een kopje koffie, Frangelico likeur,
amaretto ijs, koek van Franceline en bonbon

€ 7,25

