
 
  

X Gemarineerde Graved lax  Met zeekraalcrème en gepofte cherrytomaat  

X Carpaccio van Ossenhaas met pesto créme / grana padano / 

gemarineerde tomaatjes / rucola / pijnboompitten 

X Baba Ganoush Hummus op basis van aubergine / bruchetta / sesamzaad(v) 

X Huisgerookte rib eye  met truffelmayonaise / little gem / garnituren 

X Pannetje gamba’s gebakken in knoflookolie met toast 

 

Tussengerecht is een huisgemaakte bouillon met keus uit  

een verse topping van: 

- Zeevruchten 

- Groenterol (v) 

- Ossenstaart  

kunt u al ruim 125 jaar genieten van ambachtelijke producten met zorg bereid. 

U kent ons van de keurslagerij en traiteurs winkels waar de familie Welling 

vroeger in Arnhem en omstreken bekend mee is geworden. 

 

Tip:    Laat u verrassen en bestel het Sharing diner.  

Bestaande uit een plateau met 3  voorgerechten, 1 tussengerechten, 3 

hoofdgerechten en 3 nagerechten welke u samen met uw gezelschap kunt 

delen. 
 



 
l 

X Zalm met kruidkorst  Groente en citrus beurre blanc                    

X Surf en Turf  Garnaal / Biefstukpuntjes / Teriyaki / Groente                  

X Portabello (v) Blauwe kaas en gepofte kastanje   

X Hertenbiefstuk met een oesterzwammensaus                                                                                                                   

X Grillspies  Biefstuk, burger, sparerib, varkenshaas en scharrelkip 

X Canette  Eendenborstfilet met een sinaasappeldressing 

X Kalfs rib eye  met een choronsaus van tomaat 

X Boeuf Bourgignon  stoofpot lang gegaard rundvlees in een heerlijke saus 

 

X Dame blanche                              

vanille roomijs / warme chocolade saus / 

slagroom / karamel 

X Kaasplankje                     

3 soorten kaas / cranberry compote / 

vijgenbrood 

X Mini sweets proeverij 

brownie / aardbeien mousse / witte 

chocolade ijs                  

X Oatmeal Pancakes                     

met boeren jongens / ijs / slagroom 

X Moelleux van chocolade                    

met bokkenpootjesijs / garnituren 

X Koffie compleet                          

koffie of thee / likeurtje / sweet petit 

Voorgerechten 
X Tomatensoepje                          

X Kleine salade kip/meloen    

Hoofdgerechten 
X Pasta Bolognese                       

X Frites met snack                          

X Kleine zalm                                    

Nagerechten 
X Churros met bolletje ijs       

X Kinderijsje met verrassing              

 

Menu wordt geserveerd met verse 

rustieke frites, warme bordgroenten en  

een stoofpeersalade 
 


