
D I N E R

Bourgondisch genieten aan de Vecht

voor groepen vanaf 10 personen



Voorgerechten
Carpaccio  /   met pestomayonaise, oude kaas en pijnboompitten

Zalmbonbon  /   gevuld met tomatensalsa en zoete aardappelsalade

Mosterdsoep  /   met uitgebakken spekjes

Pomodori tomatensoep  /   met pesto en bosui (vegetarisch)

Rouleau van gerookte kip  /   met mango, roomkaas en maïsmayonaise

Hoofdgerechten
Mixed Grill  /   van Black Angus steak, kipfi let, sparerib en varkensfi let

Spareribs  /   gemarineerde malse spareribs (zoet of pikant)

Black Angus Steak  /   biefstuk met pepersaus

Schnitzel (300 gr)  /   met champignonroomsaus

Zalmfi let  /   in de oven gegaard met kruidenkorst en groene kruidenolie

Gamba’s  /   gegrilde grote Black Tiger garnalen in kruidenolie

Tomatenrisotto (vegetarisch)  /   met Radewijkse mozzarella, basilicum en rucola

Desserts
Sorbet /   drie bollen sorbetijs met verse seizoensvruchten

Dame Blanche /   boerenroomijs met chocoladesaus

Arretjescake  /   van Oreo en caramel

Aft er dinner koff ie   /   geserveerd met huisgemaakte zoetigheden en likeur

* Wanneer u kiest voor een 2-gangen menu gelden de reguliere prijzen per gerecht* Wanneer u kiest voor een 2-gangen menu gelden de reguliere prijzen per gerecht

Ambachtelijk
Al onze desserts maken 

we in eigen keuken. Het 

heerlijke ambachtelijke ijs 

dat we gebruiken, komt van 

Hoeve Bosman uit De Krim.

Gebruik maken van ons draadloze netwerk?
Netwerknaam: Troubadour   /   WiFi wachtwoord: Troubadour2019 

Voorgerechten

Bent u met een groep van
10 personen of meer? 

32,50 p.p.*

3-gangen



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


