
 

 Voorgerechten  

 

 

Romige soep van Limburgse mosterd 

Buikspek | Croutons  
6.50 

Paddenstoelen bouillon   
Truffelolie 

5.75 

Focaccia toast  
Gerookte forel |  Cranberry compote  

8.25 

 Zacht gegaarde eendenborst 
Panacotta van whisky |  oliebol van gepofte pompoen 

8.25 

 Truffelpasta  

pappardelle | Parmezaan | Rucola | zwarte truffelchips 
10.75 

Carpaccio runderbeef  
Gefrituurde truffel gnocchi | Truffel olie | Parmezaan | Pijpjes kruid  

11.75 

Gebakken scampi’s omwikkeld met pancetta  

Geroosterde pan sucre | Tomaten vinaigrette  
13.00 

 

Deze gerechten zijn vegetarisch óf vegetarisch te bereiden 

 

 

 



 

 Hoofdgerechten  

 

 

Truffelburger 
Beef burger | Cour de beouf tomaat | Kruiden pancetta | Parmezaan | roomboter 

brioche | truffel mayonaise 
15.95 

Gevogelte stoof  
Stoof van eend, kip , kalkoen | Krokant spek | Bourbon whisky 

17.50 

Risotto met gebakken dorade 
Manchego | Gemarineerde gegrilde courgette  

19.95 

Gebakken zalmfilet  
 Rivierkreeft tempura | saus van groene pesto  

19.95  
 

Duo van gegrilde runderbiefstuk en gebakken varkenstournedos   

Luchtige saus van oesterzwam en gepofte knoflook  
19.95 

 

Speenvarken ribroast  
Gegratineerd met pulled pork en Mozzarella kaas| saus van rode port 

19.95 
 

Gegrilde runder ribeye (220 gram)   
 Saus van morilles en pure chocolade  

25.25 

 

Baron Frits Toren (vanaf 2 personen) 
Proeverij van onze hoofdgerechten 

22.00 p.p. 
 

Deze gerechten zijn vegetarisch óf vegetarisch te bereiden 
 

 



 

 Nagerechten  

 

 

Warme Apfel strüdel 
witte chocolade ganache | kaneel ijs 

8.50 

 

Creme brulee van vanille 
 koffie ijs | kletskop 

8.50 

 

Winters genieten 
Wafel van vanille | praline mousse | speculaas crumble | ijs van caramel 

8.50 

 

Chocolade dessert 
Brownie | soesje met witte chocolade | chocolade ijs | krokant 

8.50 

 

Grand Dessert 
Heerlijke proeverij van onze nagerechten 

11.25 

 

Kaasplankje Baron Frits 
Diverse kaassoorten met brood 

12.50 

 

Baron Frits koffie 
Keuze uit koffie | cappuccino | espresso | thee 

3 friandises 

5.50  

 

De gerechten van onze dinerkaart zijn te bestellen van 17.00 uur tot 21.00 uur 

Heeft u bijzondere wensen? Geef dit dan even door aan één van onze medewerkers 


