
KAASPLANK
Een selectie van Nederlandse kazen, 
kletzenbrood en appelstroop. 

Dit is heerlijk te combineren
met een portproeverij.

‘SNOEPJE VOOR
DE KINDEREN’ 
Proeverij van onze desserts, deze lekkernijen 
worden door ons keukenteam met wisselende 
creativiteit geserveerd.

Met begeleidende dessertwijn.

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE ….
Tia Maria, Calvados, Cognac, Licor 43,
Cointreau, Sambuca, Drambuie, Limone D’ore, 
DOM Benedictine, Grand Marnier, Grappa, 
Baileys, Pernod, Cognac, Whisky’s.

BLOEMPOTJE
Chocolademousse van donkere chocolade,
een krokant van chocolade, boerenijs, 
‘noten aarde’ en tahoon.

Met begeleidende dessertwijn.  

MANDARIJN
Taartje van mandarijn, gel van mandarijn, 
mandarijnijs, mandarijn wine-gum en
een schots van chocolade.

Met begeleidende dessertwijn

APPELTAART 
Gekarameliseerde appel, appeltaartijs,
eetbaar kaneelstokje, crumble , vanillecrème
en boerenjongens.

Met begeleidende dessertwijn.

SPECIALE KOFFIE
Irish coffee, French coffee, Italian coffee,
Spanish coffee, Dom coffee, Brazilian coffee.

+3.50

+3.50

+3.50

6.50

NAGERECHTENNAGERECHTEN

Heeft u een allergie? Meld het ons! Wij kijken graag wat we voor u kunnen doen. Gerechten aangegeven met een      zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden bereid.

9.75

10.50

9.50

10.00

9.00

KRUUDMOES 2018
Gort ‘salade’ aangemaakt met diverse 
kruiden, mayonaise en crème fraiche. 
Afgemaakt met kruidensalade, 
krokant spek, brunoise van rookworst, 
met een vinaigrette van sherry.

EENDENBORST 
Zacht gegaarde eendenborst 
geserveerd met balsamico kaviaar, 
mizuna, zwarte bonen, gelei van 
sinaasappel en eendenkaantjes. 

BUIKSPEK
Warm gerookte en zacht gegaard 
buikspek van PiPaPorc (Piggy’s 
Palace) uit Bathmen, afgelakt 
met tamarinde en een crème van 
pompoen.

PADDENSTOEL
DORDOGNE 
Diverse paddenstoelen in een krokant 
jasje. Geserveerd met een romige saus 
van knofl ook en tuinkruiden. 

KOMKOMMER
Op Japanse wijze gemarineerde 
komkommer, crème van zeewier en 
yoghurt, salade van knolselderij en 
schuim van ponzu.

MA’S VRETERIJ
Al vanaf 2014 een topper op onze 
kaart! Een proeverij van een zestal 
voorgerechten.

WISSELENDE SOEP
Regelmatig wisselende soep, uw 
gastheer/vrouw vertelt hier graag
meer over. 

SIGNATURE DISH
“STEAK TARTAAR’’
Tartaar van onze eenentwintig dagen 
gerijpte lende, geserveerd met 
tartaarsaus, garnituren, gefrituurde 
eidooier en gerookte Maldon.

CARPACCIO ‘’ANNO 2014’’
Carpaccio van gerijpte, licht 
gerookte lende. Geserveerd met 
truffelmayonaise, gedroogde tomaat, 
zwarte olijf en croutons.

Voor de grotere liefhebber hebben
wij een XXL versie.

ZALM
Zalm, gemarineerd met lavas en 
peterselie, hierbij een salade van zoete 
aardappel en een crème van venkel.

6.00

12.95

10.95

16.50

10.25

12.50

VOORGERECHTEN

6.50

6.50

+6.50

+3.50

9.50

9.50



PA & MA MENU 
Proef onze kaart in een driegangen proeverij menu. Als voorgerecht serveren wij ‘Ma’s smullerij’, 

als hoofdgerecht ‘Pa’s Selectie’ en als dessert ’Snoepje voor de kinderen’.

39.50

CHEFS MENU 
Laat u in drie, vier of vijf gangen verrassen door de keukenbrigade. Nieuwe creaties, klassiekers van 

Pa & Ma en huidige gerechten passeren de revue. Voor een uitbreiding naar vier of vijf gangen vragen 
wij €4.95 toeslag per gang. Wegens de complexiteit aan voorbereidingen is het niet mogelijk voorkeuren 

aan te geven voor dit menu. Allergieën en dieetwensen zijn mogelijk indien bij de reservering aangegeven.

Wo, Do 24.95   /   Vr, Zat, Zon 29.95

Onze vleesspecials rijpen wij minimaal 21 dagen 
in speciale dry-aged rijpingskasten. Tijdens het 
rijpingsproces wordt het spierweefsel langzaam 
afgebroken, dit zorgt voor extra malsheid van 
het vlees. Tevens verdampt het overtollige vocht 
in het vlees, hierdoor krijgt het vlees een meer 
geconcentreerde smaak. 

Het vlees heeft na het rijpen een donkere, bijna 
zwarte korst gekregen. Dit is een natuurlijke zwarte 
korst welke het vlees beschermt tegen indrogen en 
bacterievorming. Wij ontdoen het vlees van deze 
zwarte korst waardoor fantastisch donkerrood vlees 
tevoorschijn komt. 
Wij selecteren, rijpen en bereiden het vlees met 
passie en ambacht. Dit wil zeggen dat wij op het 
moment van bestellen het vlees pas uitbenen, 
aansnijden, ‘schoonmaken’ en kort voor het 
serveren grillen. 
Wij hebben hierdoor extra bereidingstijd nodig om 
dit geweldige vlees voor u te bereiden. Niet erg toch?

Wij respecteren uw wensen met betrekking tot 
de garing van het vlees, maar ook de kwaliteit 
van onze producten. Daarom serveren wij deze 
vleesspecialiteiten niet doorbakken (well-done).

KIP
De poot, de dij en de borst van de kip, elk op een 
andere wijze bereid en begeleid met gevogelte 
rozemarijnjus. Het pootje gefrituurd in panko, 
de borstfilet als rouleau klaargemaakt en de dij 
serveren we als “pulled chicken’’. 

OSSENSTAART 
Zacht gestoofd en krokant gebakken, geserveerd 
met madeira jus.

BURGER VOOR MANNEN
Tweehonderd grams runderburger,  gemaakt van 
ons eigen gehakt. Met een glimmende burger 
bun, sla, bacon, kaas en onze eigen barbecuesaus. 
(Uiteraard ook te bestellen door dames).

‘VERGETEN’ VLEES
Uiteraard zijn wij dit vlees niet echt vergeten. 
Het is een benaming voor het vlees dat 
tegenwoordig zelden op de restaurantkaart 
terug te vinden is. Het is werkvlees van het rund, 
d.w.z. vlees wat veel heeft bijgedragen tijdens 
het leven van het rund, dit brengt enorm veel 
smaak met zich mee en met de juiste expertise, 
met betrekking tot de bereiding, is dit een 
geweldig product! Wij vertellen u graag wat 
vandaag ons ‘vergeten’ vlees is.  

ROOKWORTEL 
Langdurig gegaarde wortel, licht gerookt. 
Geserveerd met crème van gebakken ui, 
verschillende bereidingen van wortel en een jus 
van wortel en gember. 

PA’S SELECTIE
Geen keuze kunnen maken? Laat u dan verrassen 
met een proeverij, bestaande uit een viertal van 
onze hoofdgerechten.

ROLLADE  
Eigen gemaakte varkensrollade, geglaceerd 
met honing en tijm. Geserveerd met een 
mosterdsaus. De rollade wordt gemaakt van de 
varkens die afkomstig zijn van Piggy’s Palace 
(PiPaPorc) in Bathmen. Deze varkens lopen vrij 
rond, krijgen veel beweging en worden met liefde 
behandeld. En dat proef je!

DUO VAN KALF
Combinatie van vierentwintig uur gegaarde 
sukade en ‘’vierentwintig  seconden’’ 
gegaarde sukade. Vergezeld door een luchtige 
bearnaiseschuim.

VANGST VAN 
HET MOMENT
Heerlijk verse vis, regelmatig wisselend. 

SPARE RIBS 
Heerlijke gegaarde spareribs, het vlees valt 
van het bot , kluiven is niet nodig,  maar mag 
natuurlijk wel. Geserveerd met huisgemaakte 
knoflooksaus.

CÔTE DE BOEUF 
Robuust ribstuk, aan het bot gerijpt. Kenmerkend 
is het aanwezige vet in dit gedeelte van het rund. 
Dit zogenaamde ‘vetoog’ zorgt voor een enorme 
smaakbeleving. 

PORTERHOUSE
Bij iedereen wel bekend, de T-bone! Combinatie 
van de entrecôte en de ossenhaas. Bij ons echter 
geen T-bone, maar zijn veel grotere broer; 
de Porterhouse.

ENTRECÔTE
Premium stuk, gesneden van de lende, 
de entrecôte. Kenmerkend door het lage 
vetpercentage en de fijne malsheid. U kunt 
zelf het gewicht bepalen, zeer geschikt voor 
zowel de grote als de kleine vleesliefhebber.

19.00

dagprijs

19.50

19.00

18.50

21.00

70.00 (per 2 personen)

82.50 (per 2 personen)

14.25 (per 100 gram)

Bij al onze hoofdgerechten serveren wij salade, 
ambachtelijke frieten, groenten- en aardappel-garnituur. 
Voor extra garnituren rekenen wij €1.00 per garnituur. 

18.50

HOOFDGERECHTEN VLEES SPECIALS

19.50 18.50

17.50


