Orshof

Een oase van
groen en rust waar
werken en genieten
samengaan ...

Menu’s voorjaar 2022
Orshof-menu
voorgerecht
en/of
soep
hoofdgerecht
met keuze uit vis- en vleesgerecht
dessert van de chef
3-gangen: 48 euro p.p.
4 gangen: 56 euro p.p.

De gerechten van de Orshof-menu zijn afgestemd op aanbod en seizoen.

menu 1

menu 2

aspergesoep

scampi
rucola | asperge | groene appel
en/of
aspergesoep
gerookte zalm | bieslook

gerookte zalm | bieslook
zalm
hollandaise | wortel
lentegroenten | aardappelpuree
of
varkenshaas
graanmosterd | pastinaak
lentegroenten | aardappelgratin

zeewolf | witte wijn
wortel | lentegroenten | aardappelpuree
of
parelhoen | graanmosterd
pastinaak | lentegroenten | aardappelgratin

dessert van de chef

dessert van de chef

39,50 euro p.p.

3-gangen: 46 euro p.p.
4 gangen: 54 euro p.p.
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menu 3

menu 4

rundscarpaccio
rucola | groene pesto | parmezaan
en/of
aspergesoep
gerookte zalm | bieslook

sint-jakobsnoot | rucola
parmezaan | groene pesto | appel
en/of
aspergesoep
gerookte zalm | bieslook

kabeljauw | witte wijn
wortel | lentegroenten | aardappelpuree
of
haas | peper
pastinaak | lentegroenten | aardappelgratin

griet | dille
wortel | lentegroenten | aardappelpuree
of
filet pure | bearnaise
pastinaak | lentegroenten | aardappelgratin

dessert van de chef

dessert van de chef

3-gangen: 50 euro p.p.
4-gangen: 58 euro p.p.

3-gangen: 56 euro p.p.
4-gangen: 64 euro p.p.

Wij werken vooral met verse ingrediënten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is en dat we een gerecht
moeten aanpassen. Als dat zo is, wordt dat met u besproken.
Hoofdgerecht mogelijk met asperges i.p.v. lentegroenten: +4 euro p.p.
Vermelde prijzen zijn exclusief dranken.
Drankenforfait mogelijk: 3 uur: 25 euro per persoon. 4 uur: 30 euro per persoon.
(cava, alle frisdranken, huiswijnen, alle bieren, waters, koffie en thee)
Prijzen zijn geldig t.e.m. 30 juni 2022.
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Kindermenu’s
kindermenu 1

kindermenu 2

tomatensoep | gehaktballetjes

tomatensoep | gehaktballetjes

kipfilet

koninginnenhapje

appelmoes | frieten of kroketten

salade | frieten of kroketten

kinderijsje

kinderijsje

25 euro p. p.

25 euro p. p.

kindermenu 3

kindermenu 4

huisbereide kaaskroket

salade scampi

zalm

kindersteak

warme groenten | puree

warme groenten | frieten of kroketten

duo chocomousse

tiramisu

27 euro p. p.

28 euro p. p.

Vermelde prijzen zijn exclusief dranken.
Drankenforfait mogelijk:
kind 2-9 jaar: 3 uur: 11,50 euro per persoon. 4 uur: 14 euro per persoon.
kind 10 t.e.m. 17 jaar: 3 uur: 15 euro per persoon. 4 uur: 18 euro per persoon.
Dranken: alle frisdranken, waters, choco, koffie en thee)
Prijzen zijn geldig t.e.m. 30 juni 2022.
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