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Bourgondisch genieten aan de Vecht

Voorgerechten
Broodplankje / Met verschillende huisgemaakte dips

€ 4,50

Rundercarpaccio / Met pestomayonaise, oude kaas en pijnboompitten *

€ 9,90

Gerookte zalm / Gemarineerd in mosterd en bruine suiker, met limoencrème *

€ 9,90

Salade van mosselen / Met tomaat, knoflook en saffraanmayonaise *

€ 8,25

Dungesneden runderlende / Op oosterse wijze bereid

€ 9,90

Pompoen / Met een salade van avocado, gember en geitenkaas *

€ 8,25



Mini clubsandwich / Van Hardenberger notenbrood, Radewijkse mozzarella,
tomaat en balsamicostroop

€ 8,25

Proeverij / Door de chef geselecteerde mix van voorgerechten *

€ 12,50

Mosterdsoep / Met brie en honing

€ 6,00

Pomodori tomatensoep / Met basilicumroom *

€ 6,00

Soep van het seizoen

€ 6,00

* Deze gerechten zijn ook glutenvrij te verkrijgen

Hoofdgerechten

Specials

Vlees
Black Angus / Biefstuk met pepersaus *

€ 20,50

Regelmatig een nieuwe
specialiteit van het seizoen.
Vraag ernaar!

Tournedos van het Vechtdalrund / Gegrilde ossenhaas
				

met rode port jus *

Grote entrecote (450 gr) / Geserveerd met kruidenboter *

€ 26,50
€ 25,50

Mixed grill / Black Angus steak, kipfilet,
		

sparerib en varkensfilet *

€ 22,50

Spareribs / G
 emarineerde malse spareribs zoet of pikant

€ 18,75

Schnitzel (300 gr) / Met champignonroomsaus

€ 18,75

Varkensrack / Gegrild en geserveerd met gerookte boter *

€ 19,75

Stoofpot van het Vechtdalrund / Met knolselderij, padden				

stoelen en Gramsberger bier

Duo van wild zwijn en hert / M
 et rode port jus

€ 20,50
€ 21,50

Anders
Gamba’s / Gegrilde grote Black Tiger garnalen in knoflookolie *

€ 20,50

Zalmfilet   / Met kruidenkorst en groene kruidenolie *

€ 19,50

Mixed vis / Drie soorten vis met wittewijnsaus *

€ 23,50

Geroosterde dorade / Met chorizo en geraspte kaas *

€ 21,50

Risotto / Met gegrilde groentes, paddenstoelen en Parmezaanse kaas *

€ 16,50

Stamppotje van rode biet / Met geitenkaas en gebrande noten *

€ 16,50

Diverse maaltijdsalades / Vraag naar de mogelijkheden

€ 11,50

* Deze gerechten zijn ook glutenvrij te verkrijgen

Desserts
€ 6,75

Carrot cake / Met pecannoten en sinaasappel
€ 6,75

Pannacotta van Baileys / Met stroopwafel kruimel en karamelsaus *
€ 6,75

Witte arretjescake / Met Maltezers en toffee-ijs
€ 6,75

Parfait van hazelnoot en zoethout / Met advocaat-slagroom *

Losgeslagen Monchoutaart / Met Bastogne koek en kersen

€ 6,75
€ 9,75

Kaasplankje / Selectie van binnen- en buitenlandse kazen *		
€ 6,75

After dinner koffie   / Geserveerd met huisgemaakte zoetigheden en likeur
€ 8,50

Proeverij / Door onze chef geselecteerde mix van heerlijke desserts
* Deze gerechten zijn ook glutenvrij te verkrijgen

Proeverij

Door onze chef
geselecteerde mix
van heerlijke desserts
€ 8,50

Heeft u een allergie? Meldt het aan uw gastvrouw of gastheer, zij helpen u graag verder.

Het is tijd
Tijd om bourgondisch te genieten aan de Vecht
Even geen haast, even de tijd nemen voor wat echt waardevol is.
Dat is wat we bij de Troubadour verstaan onder bourgondisch genieten.
Plof neer op één van onze relaxte fauteuils en geniet. Van de prachtige plek aan het water,
van overheerlijk eten, van een goed glas wijn of een mooi speciaalbiertje.
Omdat we graag de tijd nemen voor onze gasten is de Troubadour zes dagen per week
geopend, dagelijks (behalve op maandag) vanaf 10.00 uur.
Gun jezelf de tijd. Tijd om te genieten.

www. troubadour-hardenberg .nl

De Troubadour is de ideale plek voor uw vergadering of feest.
U kiest zelf het meest geschikte arrangement, op basis van uw persoonlijke wensen.
Vraag uw gastvrouw of gastheer naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 - 27 38 38
E-mailen kan ook: info@troubadour-hardenberg.nl.

www. troubadour-hardenberg .nl

Grand Café / Restaurant De Troubadour, Voorstraat 52, Hardenberg | 0523 - 27 38 38

