Beste fijnproever,
Welkom in de bossen van Bennekom, welkom in Het Koetshuis.
Wat leuk om u te mogen ontvangen als onze gast.
Ons keukenteam kookt voor u met respect voor onze producten, met liefde en creativiteit. Wij hebben
deze kaart voor u samengesteld, geïnspireerd door wat dit seizoen u en ons te bieden heeft.
Vandaag werkt het team aan een bijzonder culinaire beleving voor u!
Proef, ervaar en geniet zo vaak u kunt.
Danny Löhr en Tom Lamers
Team Het Koetshuis
Onze menu’s
Menu Beleving € 115,Al het moois wat Het Koetshuis u te bieden heeft, hebben wij samengebracht in ons Belevingsmenu.
Verrassingsmenu’s:
4 gangen € 69.50
5 gangen € 79.50
6 gangen € 89.50

Lekkernijen om mee te beginnen
Oesters
Gillardeau oester met klassieke garnituur € 7.50
Gillardeau oester gepocheerd met beurre blanc en kaviaar € 10,Kaviaar
Russisch: kaviaar, blini’s met zure room, kappertjes en ei € 15,Bennekoms: kaviaar, blini’s met zure room, kappertjes, ei en champagne € 30,-

Vanaf 6 personen verzoeken wij u te kiezen voor één gezamenlijk menu. Vanzelfsprekend houden wij
rekening met eventuele wensen of diëten. Heeft u een allergie? Meld het ons alstublieft.

De Gerechten
Makreel

Licht gerookte makreel, oester, dille, zilte groenten en bouillon van bleekselderij
€ 19.50

Coquille Saint-Jacques en yoghurt

Frisse salade van gemarineerde coquilles Saint-Jacques,
krokante cruesli en dressing van yoghurt
€ 29.50

Rund

Tartaar van rund, zomerbiet, roodlof en blauwe kaas
€ 19.50

Kabeljauw

Geroosterde Noordzeekabeljauw met “Wups”, raapstelen en geklopt ei
€ 22.50 hoofdgerecht € 30.00

Kreeft en sliptong

Canadese kreeft met sliptong, sinaasappel, zoete aardappel en
luchtige saus van kreeft
€ 29.50 hoofdgerecht € 42.50

Zwezerik

Krokant gebakken zwezerik, artisjok en jus van madera
€ 25.00 hoofdgerecht € 37.50

Zeeduivel

Gebakken zeeduivel met bulgur, krenttomaten, chorizo en saus van saffraan
€ 30.00

Anjouduif

Gebraden boerderijduif met crème van wortel en kardemom, rillettes van het boutje en jus van duif
€ 37.50

Ree

Veluwse reebok, kersen, cantharellen, krokante polenta en jus van ree en kriekbier
€ 35.00

Tournedos Rossini

Tournedos Rossini zoals we hem kennen….
€ 45.00

