
  

 

 

Voorgerechten 

Broodpuntertje          € 8,50 
Diverse soorten stokbrood met kruidenboter, tomaten tapenade en olijfjes 
 

Soep van de Chef           € 7,50 
Heerlijk romige mosterdsoep met spekjes, geserveerd met warm stokbrood  
en kruidenboter  (Ook vegetarisch beschikbaar) 

Rundercarpaccio         € 11,50 
van Ossenhaas met een frisse salade, afgemaakt met oude kaas en pijnboom pitjes 
 

Een proeverij van voorgerechtjes       € 11,50 
Laat u verrassen door een heerlijke creatie van onze koks 

Gieterse Geitenkaas         € 12,50 
Op een bedje van sla, geserveerd met honing en walnoten 

 

Hoofdgerechten 

Boerenschnitzel         € 22,00 
Met gebakken spekjes, champignons en uitjes 

Kogelbiefstuk geserveerd met pepersaus       € 28,00 
Rood of medium bereiding met knapperige groene peperbolletjes.  

Eendenborstfilet         € 25,00 
met een warme dressing van rode bessen 

Maishoen Supreme          € 22,00 
Kipfilet met een bijzondere smaak en malsheid, geserveerd met dragonsaus. 

Snoekbaarsfilet         € 25,00 
Op de huid gebakken, geserveerd met een romige mosterdsaus 

Surf & Turf          € 24,00 
Spies met gamba's en gebakken ossenhaaspuntjes 

Zalmfilet met een heerlijke dillesaus      € 24,00 

~ Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en diverse aardappelgarnituren ~  



  

 

 

Gieters Menu 
 
Rundercarpaccio van Ossenhaas met een frisse 
salade, afgemaakt met oude kaas en 
pijnboompitjes 
 
Wieden specialiteit van lamsvlees, bestaande uit 
een trio van lamskotelet, lamsrug en lamsburger. 
 
Grand Dessert , trio van verschillende kleine 
desserts op een groot bord. 
 

€ 43,50 

Wieden Menu 
 
Salade van gerookte Zalm met een basilicum 
dressing    
                                                                                                                                                                                                               
 
Snoekbaarsfilet op de huid gebakken met 
handgeslagen mosterdsaus 
 
Grand Dessert , trio van verschillende kleine 
desserts op een groot bord. 
 

€ 43,50 
 

 

Vegetarische lasagna         € 21,00 

met seizoens groenten geserveerd met een champignon roomsaus

Vegetarische Courgette        € 21,00 

Rijk gevulde courgette gegratineerd met tomaat en kaas

Vegetarische Spaghetti        € 16,50 

Vegetarische roomsaus met chamignons en gegratineerde prei  

Spaghetti Bolognese         € 16,50 

Rundergehakt met tomatensaus 

Heeft u een allergie? Meld het ons... wij houden 

graag rekening met uw wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


