Menukaart

Oud Poelgeest menu
Dungesneden gebrande coquilles met gerookte paling
Crème van wortel en yuzu | Bietjes | Kerrie popcorn | Bieslook
***
Langzaam gegaarde Bretonse scholfilet
Anti-boise | Mosselen | Koolrabi | Geconfijte truffel aardappel
***
Rosè gebraden runder staartstuk
Oesterzwammen | Beluga linzen | Krokante aardappel | Rozemarijn jus
***
Gepocheerde peer met hazelnoot sabayon
Crème van honing en citroen | Sablé Breton | Mokka roomijs
3 gangen 38,50 euro p.p. : Coquille | Staartstuk | Peer
4 gangen 49,50 euro p.p. : Coquille | Scholfilet | Staartstuk | Peer
Uiteraard kunnen wij in overleg een 3 of 4 gangen vegetarisch menu samenstellen.
Uit te breiden met een selectie van 3 of 5 verschillende Internationale kazen.

Diner 18:00 – 21:30

Oud Poelgeest menu All-In
Geniet en verwonder en breid het Oud Poelgeest menu uit naar een All-in arrangement.
3 gangen of 4 gangen Oud Poelgeest menu
Inclusief
Wijnarrangement
***
Brood met boter
***
Tafelwater
3 gangen 59,00 euro p.p. : Coquille | Staartstuk | Peer
4 gangen 75,00 euro p.p. : Coquille | Scholfilet | Staartstuk | Peer
Uiteraard kunnen wij in overleg een 3 of 4 gangen vegetarisch menu samenstellen.
Uit te breiden met een selectie van 3 of 5 verschillende Internationale kazen.

Diner 18:00 – 21:30

Voorgerechten
Dungesneden langzaam gegaarde brisket van de Big Green Egg
Coleslaw | Viennoiserie | Serranoham | Emulsie van yoghurt en sushi azijn
***
Dungesneden gebrande coquilles met gerookte paling
Crème van wortel en yuzu | Bietjes | Kerrie popcorn | Bieslook
***
‘Botanisch tuintje’
Gemarineerde groenten | Geitenkaasmousse | Gebrande nootjes | Zilte plantjes
***
Bisque van Hollandse garnalen*
Hollandse garnalen | Crème fraiche | Cognac
Alle voor- en tussengerechten serveren wij voor 14,50 euro.
* Wordt warm geserveerd en is ook geschikt als tussengerecht.

Diner 18:00 – 21:30

Hoofdgerechten
Langzaam gegaarde Bretonse scholfilet
Anti-boise | Mosselen | Koolrabi | Geconfijte truffel aardappel
***
Eendenborst met krokante korst van quinoa en 5 spice
Mousseline | Pastinaak | Pistache | Jus van sinaasappel en sherry
***
Rosè gebraden runder staartstuk
Oesterzwammen | Beluga linzen | Krokante aardappel | Rozemarijn jus
***
Terrine van knolselderij en truffel met gerookte bietjes
Gekarameliseerde rode ui | Puree van gepofte bataat | Aardappel croutons
Alle hoofdgerechten serveren wij voor 25,00 euro.

Diner 18:00 – 21:30

Nagerechten
Gepocheerde peer met hazelnoot sabayon
Crème van honing en citroen | Sablé Breton | Mokka roomijs
***
Crèmeux van pompoen met sinaasappel en vanille
Maple syrup | Crumble van chocolade en pecannoten | Vanille roomijs
***
Witte chocolade en mandarijn
Witte chocolademousse | Saus van zoute drop | Mandarijnsorbet
***
Internationale kazen
3 internationale kazen | Appelstroop | Kletzenbröt

Alle nagerechten serveren wij voor 9,50 euro.
Voor 5 internationale kazen is het supplement 3,- euro.

Diner 18:00 – 21:30

12 uurtje ‘Oud Poelgeest’
Halve bagel met huisgerookte zalm - soep van de dag - kroket met brood

10,50

Poké Bowl vis of vlees
Noodles | Sojaboontjes | Sesam | Soyadressing

10,50

Bagel met huis gerookte zalm
Kruidenroomkaas

10,50

Italiaanse bol met kasteelkaas of rosbief
Truffelmayonaise | Rucola

8,50

Griekse pita met Pulled chicken
Paksoi salade | BBQ saus

8,50

Van Dobben kroketten 2 stuks
Boerenbrood | Grove mosterd

8,50

Uitsmijter kaas, ham/kaas of spek
Geserveerd op Boerenbrood

8,50

Tosti kaas of ham kaas
Geserveerd op Boerenbrood

6,50

Soep van de dag

6,50

Dessert van de dag of 3 bolletjes ijs

7,50
Lunch 12:00 – 16:00

Borrelplank voor 2 personen
18,50
Brood - smeersels - olijven - calamaris - luxe kazen - bittergarnituur 6 stuks
Bittergarnituur 12 stuks (ook vega te bestellen)
Grove mosterd | Chilisaus

10,50

Van Dobben bitterballen 6 stuks
Grove mosterd

6,50

Calamaris 8 stuks
Knoflook/ chili mayonaise

9,50

5 soorten luxe kazen van Fromagerie Bon
Appelstroop | Vijgenbrood

12,50

Charcutterie
Diverse ham en worst soorten - Amsterdamse uien

8,50

Plukbrood
Diverse smeersels

6,50

Olijven
Provençaalse mix

4,50

Borrel 12:00 – 22:00

Iets te vieren?
Wij verzorgen graag uw diner, feest, borrel of high tea.
Bezoek onze website voor meer informatie.

www.kasteeloudpoelgeest.com

