>PopR-eusptaurant<
menu

Boerenlandbrood, boter, tapenade en olijfolie

Voorgerechten:

•Geschroeide albacore tonijn in een marinade van Japanse citrus met soja kaviaar, bosui en zeekraal
•Gerookte lamsbout met kropsla, granaatappel en een dressing van Griekse yoghurt en savora mosterd
•Burata met quinoa salade en piccalilly garnituur (v)

Tussengerechten:

•Bisque met gepocheerde kreeft en crème fraîche
•Langzaam gegaarde Iberico buikspek bali style met pindacreme, kouseband en paksoy
•Gegrilde eringe paddenstoel, soja, bosui en radijs (v)

Hoofdgerechten:

•Gegrilde scholfilet met mosseltjes, riso-pasta, doperwtjes en saffraan beure blanc
•Australische graan gevoerde split sukade met Opperdoezer ronde, geroosterde groenten en bbq-saus
•Bloemkoolsteak van de bbq met pecorino, macadamia nootjes en salsa verde (v)
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse ambachtelijke frites

Desserts:

•Kersen desserts: brownie, witte choco mouse, sorbet van kersen, caramel en crumble
•In witbier gepocheerde abrikoos, honing panna cota, mint-gel en abrikoos sorbet met verveine kruid
•Kaasplankje met gemberconfiture, noten compote en brioche
Zoete lekkernij bij de koffie 3,75
3 gangen 42,50 / 4 gangen 52,50 / 5 gangen 62,50
Wil je extra brood? 5,50 / Wil je extra frites? 4,50

Menu
voor kids

Voorgerechten:

•Boerenham met meloen of Tomatensoep

Hoofdgerechten:

•Black Angus Runderburger met frites en salade. (Kan ook vegetarisch)
•Saté van kippendij met frites en kroepoek

Desserts:

•Kinderijsje of Fruitsalade
2 gangen 14,50 / 3 gangen 19,50

Borrel, Diner

Welkom op deze bijzondere plek op
Landgoed Te Werve.
Dit jaar zijn wij weer geopend met ons
Pop-up restaurant Te Werve Buiten.
Een heerlijke plek aan het water om te
genieten met collega’s, vrienden en familie.
Van donderdag tot en met zaterdag ben je
vanaf 17.00 uur welkom voor de borrel met
heerlijke bites. De houtskool BBQ’s steken
wij vanaf 18.00 uur aan en kan je genieten
van een 3 gangen menu.

Boschendal Picknick

Op zondagmiddag vanaf 13.00 uur zijn we geopend
voor de Boschendal Picknick. Heerlijk genieten van
Boschendal wijnen en een goed gevulde picknickkist.
Dit is een uniek middag event waar smaak en
beleving samenkomen. Samen of met familie kan je
genieten van het prachtige landgoed, terwijl je nog
een oerbroodje smeert, frisse salade opschept en een
glas rosé drinkt.
Picknickkist. € 25,- p.p.
(excl. wijnen en overige dranken).

Voor borrel, diner en picknick wel even reserveren:
www.tewervebuiten.nl / www.tewervebuiten.nl/events.

