
17:00 uur - 22:00 uur

Geserveerd met friet, homemade mayo, seizoensgroente uit 
de houtskooloven en een groene salade.
Served with chips, homemade mayo, vegetables out of the 
charcoal oven and a green salad.

Diamanthaas met romige saus van gorgonzola met 
paddenstoelen en groene peper  23
Steak served with creamy sauce of gorgonzola-cheese 
with  mushrooms and green pepper

Costata di manzo, oftewel côte du boeuf, 700-800 gram 
prachtig vlees voor twee van de BBQ, een stoere steak 
met het been eraan, geserveerd met seizoensgroente en 
drie dips. De chef bereidt het vlees graag medium-rare 
voor u.     75
Steak with a bone, 700 – 800 gr. delicious meat for two of 
the BBQ served with seasonal vegetables and three dips. 
The chef likes to prepare the steak medium-rare for you.

Eendenborst, saus van Marsalawijn, sinaasappel en 
rozijn, pastinaakpuree, gefrituurde salie 23.5
Duck breast, sauce of Marsala wine, orange and raisin, 
smashed parsnip, fried sage

Huisgemaakte venkelworst van de houtskoolgrill 
met garnituur van cannelini-boontjes, tomaat, pikant 
pepertje en Pecorino-kaas   18.75
Homemade fennel sausage of the grill, served with 
cannelini-beans, tomato, chilli pepper 
and Pecorino-cheese

Duo van Veluws hert: Hertenbiefstuk -180 gr, met saus 
van Marsalawijn en eekhoorntjesbrood,  hertenstoof 
met puree van pastinaak, cranberry 28.5
Two preparations of venison; deer steak 180 gr. served 
with sauce of Marsala wine and ceps, stew of deer with 
smashed parsnip and cranberry

Trio van rund: gestoofde staartschenkel,  ui uit de oven 
gevuld met tartaar, de malse kern van de  ribeye- gegrild 
op houtskool met geschaafde truffel geserveerd
Three peparations of beef: stewed tail shank, onion filled 
with tartar, the soft core of rib eye, grilled 
and served with truffle
     28.5

Runderburger, uiteraard huisgemaakt,  van de 
houtskoolgrill met  romige saus van truffel en Brandy, 
chips van pastinaak, Balsamico-uitjes 
en  zoet-zure groente   17.5
Homemade burger, grilled and served with creamy truffle 
sauce with Brandy, chips of parsnip, Balsamico-onions 
and pickled vegetables

Raffaele’s patatje speciaal; friet met truffel en 
Provolone kaas    6.95
Chips with truffle and Provolone cheese

¼ Stokbrood met tapenade   3.5 
¼ French bread with tapenade

Groene salade    3.75
Green salad

Gegrilde groente    3.75
Grilled vegetables

Spinazie gebakken met knoflook 
en tomaat    3.75
Spinach with garlic and tomato  

Truffelschaafsel    4.75
Truffle

Geserveerd met friet, homemade mayo, seizoensgroente uit 
de houtskooloven en een groene salade.
Served with chips, homemade mayo, vegetables out of the 
charcoal oven and a green salad.

Gerookte rode biet, cannelini-boontjes,  peer, 
gorgonzola, pastinaakpuree, Balsamico-uitjes 18.75
Smoked beetroot, canneiini-beans, pear, gorgonzola, 
smashed parsnip, Balsamico-onions


