
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
5 gangen Menu Beleving € 105.- 
*vervalt bij Menu Beleving 5 gangen
6 gangen Menu Beleving € 130.-
7 gangen Menu Beleving €150.-
Incl. Signatuurgerecht

Kaas in plaats van dessert € 12.50 supplement
Kaas extra € 18.50
Kaas & Wijn feest €40.00

Al het moois wat Het Koetshuis u te bieden heeft,  
hebben wij samengebracht in ons Belevingsmenu. 

Lekkernijen om mee te beginnen 

Oesters 

Gillardeau  met klassieke garnituur € 9.50 
Gillardeau  gepocheerd met beurre blanc en kaviaar € 14.50 

Kaviaar 

Klassiek: met pommes gaufrettes, zure room en kappertjes per 30 gram € 65,- 

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 

Langoustine 
Diverse bereidingen van langoustine met pompoen en groene curry 

€65.- 

Tonijn 
Geschroeide tonijn met gemarineerde ganzenlever, hazelnoot en Oosterse dressing 

€29.50  

Tartaar ‘Rossini’ 
Tartaar van Simmentaler rund, bonbon van ganzenlever, madera en truffel

€35.- 

Sliptong & Kreeft 
Sliptong met Canadese kreeft, sla van geschroeide little gem, sinaasappel en luchtige saus van kreeft 

€35.- , hoofdgerecht €49.50 

Snoekbaars 
Op de huid gebakken snoekbaars met zuring en saus van gerookte IJsselmeerpaling 

€29.50 , hoofdgerecht €42.50 

Tarbot 
Licht gegrilde tarbot met bleekselderij, kokos en “Tom Yum”

€39.50 , hoofdgerecht €49.50 

Zwezerik 
Krokant gebakken kalfszwezerik met aardpeer, zwarte truffel en luchtige “vichyssoise”

€39.50 , hoofdgerecht €49.50 

Anjou duif 
Gebraden borstfilet van anjou duif met pastinaak, ganzenlever en jus van gevogelte en kaneel

€45 

Wellington ( per 2 personen) 
De klassieker Beef Wellington met jus van rode wijn 

€120.- 



Vegatarische Voorgerechten / Tussengerechten 

Pompoen 
Diverse bereidingen van flespompoen met groene curry en kaffir 

€25.00 

Snert 
De vegetarische versie van de oer-Hollandse soep 

€25.00 

Specialiteit van de chef 
Romige crèmesoep van wat de natuur op dit moment te bieden heeft 

€18.50 

Aubergine 
Gepofte aubergine met paddenstoelen, Parmezaanse kaas en een nage van bospaddenstoelen 

€29.50 

Vegatarische Hoofdgerechten 

Aardpeer & truffel 
Aardpeer gegaard in gebrande boter, schuim van “vichyssoise” met zwarte truffel 

€40.00 

Biet 
Tarte tatin van gerookte rode biet met walnoten, geitenkaas en saus van rode biet 

€40.00 



Nagerechten 

Kaas 
Een selectie van Nederlandse en buitenlandse kazen 

€ 22.50 

Bloedsinaasappel 
Verrassing van bloedsinaasappel, citroen en witte chocolade 

€ 18.50 

Vijg 
Compote van vijg met witte chocolade, brownie van donkere chocolade, mini-taartje van vijg, en 

roomijs van laurier 
€ 18.50 

Gewoon lekker 
Warme Madeleines (3 st) met geslagen vanilleroom en chocolade 

€ 8.50 

Ganzenlever 
Diverse bereidingen van ganzenlever met zuurkool, brioche en appelstroop 

€ 19.50 

Thuis met Tom 
Huisgemaakte rolbonbons van de chef om thuis nog even lekker na te  genieten 

€ 8.50 




