De gerechten van Herberg van Es zijn aantrekkelijk om te zien en
minstens zo smaakvol. Dát zijn onze gerechten. Altijd met zorg bereid,
borrelhapjes, gebak, lunch en diner

Om mee te beginnen;
*Gemarineerde olijven
*Warme nacho’s met crème fraîche, mozzarella en chilisaus
*Halve stokbrood warm uit de oven, gevuld met huisgemaakte kruidenboter
*Broodplankje met 2 soorten brood, kruidenboter & tapenade
*Borrelplank; 2 soorten brood, aioli, humus & tapenade,
olijven, rauwe ham, oude kaas, nootjes en zomer fruit

€
€
€
€

5.50
6.50
6.00
6.50

€ 12.50

Voorgerechten;
*Mini tappa schotel op z’n Herbergs met een soepje

min 2 pers pp

*Uit de oven, Serranoham met brie, walnoten, meloen en stroop van appel
*Rundercarpaccio met oude kaas, cashewnoten, huisgedroogde tomaatjes, rucola
en pesto dressing
*Visplank van paling op geroosterd suikerbrood, smoked salmon,
cocktail van garnalen & gerookte makreel
*Dakloze escargots gebakken met druiven, uitjes, knoflook & kruidenboter
*Gegratineerde geitenkaas met krul rode biet, Hollandse aardbeien,
rucola & honing
*Weide rund rosbief op wasabi crostini met tonijnmayonaise & kappertjes
*Bonbon van gerookte kip, gevuld met vers fruit, bleekselderij & zure room

€ 14.50
€ 10.50
€ 10.50
€ 11.50
€ 10.50
€ 10.50
€ 10.50
€ 10.50

Soepen;
*Dijon mosterdsoep met crispy spekjes en amandelschaafsel
*Tomaten crème soep met rundvleesballen en lente ui
*Kurkumasoep met zoete aardappel, kokosmelk & gepofte quinoa
*Wilde spinazie soep met crème fraîche, bacon & ei
(alle soepen zijn ook vegetarisch te bestellen)

€
€
€
€

5.50
5.50
6.50
6.50

Hoofdgerechten vis;
*Zalmfilet, met een dakje van wakame & gamba en een dressing van sesam
*Kabeljauwmoot, gegratineerd met tzatziki & munt
*2 Sliptongen Picasso in roomboter gebakken met zomerfruit
*Pittige gamba’s met noedels, Bali-saus, limoen, lente ui & koriander

€ 19.50
€ 19.50
€ 19.50
€ 19.50

Hoofdgerechten vlees;
*Vleesmix van varkenshaas, biefstuk, ribbetje & kippendij met pindasaus,
kroepoek & geroosterde uitjes
*Gevulde varkenshaas met Spaanse chorizo & brie en champignonsaus
*Gemarineerde kipstukjes met tortilla chips, mozzarella, vergeten groenten
& ketjapsaus
*Boeren schnitzel met garnituur van groenten & spek
*Ribs & kips, spareribs naar geheim recept, met gemarineerde kippendij
en Coca cola- BBQ saus
*Ouderwets gebakken lever met gebakken champignons, ui & perzik
*Stoofpannetje van jong geitenvlees met gele curry, cashewnoten & couscous
*Malse biefstuk gegratineerd met bruine suiker & mosterd en schaaltje pepersaus

€ 18.75
€ 18.75
€ 19.75
€ 19.75

* Chateaubriand, met z’n tweeën eten (of alleen) van deze mega malse,
getrancheerde ossenhaas (ca 500 gram) met gebakken garnituur en pepersaus

€ 55.00

€ 19.75
€ 19.75
€ 18.75
€ 18.75

Hoofdgerechten vegetarisch;
*Lasagne met gegrilde paprika, groene asperges, wilde spinazie, rucola & basilicum
*Hartige taart, van biologische uien uit Peest, penne pasta & gorgonzola
*Kaasfondue met cassave chips & dippers
*Zoete puntpaprika, gevuld met couscous, gedroogde tomaat, verse kruiden
& geitenkaas

€ 16.50
€ 16.50
€ 16.50
€ 16.50

Hoofdgerechten worden geserveerd met een aardappelgarnituur, friet, kool salade, warme groenten en rabarber

Maaltijdsalades XL; met mesclun sla & frisse rauwkost
*Rundercarpaccio met oude kaas, cashewnoten, gedroogde tomaat & pesto
*Gegratineerde geitenkaas, krul rode biet, Hollandse aardbeien en honing
*Zalm & Gamba, met komkommer, huisgedroogde tomaat & gepofte quinoa
*Rosbief van weide rund, tonijncrème, kappertjes, rode ui & gekookt eitje
Salades worden geserveerd met friet & brood

€ 15.50
€ 15.50
€ 15.50
€ 15.50

