Van harte welkom bij Eethuis de Voscheheugte
Laat u in het Drentse Mantinge verwennen door de creatieve
kookkunsten van de keukenbrigade. Steekwoorden zijn klassiek,
biologisch en (veelal) streekgebonden. Geef uw diëten, allergieën en
voorkeuren aan en wij houden er rekening mee.
www.voscheheugte.nl

MENU: DE CHEF OP ZIJN BEST
Laat u zich graag verrassen? Kies dan voor een gastronomisch feest met
marktverse, veelal biologische producten, geselecteerd door Chefkok Ruben
op basis van het aanbod van dat moment.

2 gangen (27,50)
Keuze uit voor- en hoofd- of hoofd- en nagerecht

3 gangen (32,50)
Voor-, hoofd- & nagerecht

4 gangen (37,50)
Voor-, tussen-, hoofd- & nagerecht

Voorgerechten
Breekbrood (6)

Ovenheerlijk broodje van onze bakker met dips

Soep van de dag (5)

Huisgemaakt van verse producten geserveerd
met een broodje

Voorgerecht van de dag (8,50)

Laat u verrassen door Ruben of vraag na bij de bediening

****
Hoofdgerechten
Tournedos (24,50)

Van het plaatselijke biologische Limousin (±180 gram)
Geserveerd met eigen jus

Wild (22,50)

Echt wild, direct van de jager, seizoensgebonden

Vis (20,50)

Verse vis van de dag

Schnitzel (16,50)

Geserveerd met huisgemaakte champignon roomsaus

Vegetarisch (16,50)

Laat u verrassen door Ruben of vraag na bij de bediening

Extra te bestellen

Friet (2,50)
Groene salade (2,50)
De hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur.

Nagerechten
NONAS ijscoupe (6)

Drie soorten lokaal gemaakt ijs met slagroom

Dessert van de dag (7,50)

Laat u verrassen of vraag na bij de bediening

Kaasplankje (9,50)

Vier soorten luxe kaas met vijgenbrood
(voor 2 personen)

Irish coffee (6)
French coffee (6)

****
VOOR DE KIDS
Gepocheerde zalm (12,50)

Met bijpassend garnituur of frites

Kipnuggets met frites (7)
Kroket met frites (7)

****
Kinderijsje (3,75)

Twee bolletjes ijs met slagroom en smarties

Raketje (0,75)

WIJNKAART
ROOD
Château Voscheheugte
Soepele rode wijn gemaakt van Syrah Grenache en Carignan,
met tonen van zwart fruit, kruiden en bloemen
Glas 3,60 Fles 17,00
Domaine Fourcade, Côtes-du-Roussillion Villages
In de geur lichtkruidig, rijp zwart fruit. Mooie aanhoudende smaak
met tonen van rozemarijn, tijm en bramen.
Glas 4,00 Fles 18,50
Domaine de la Chapelle des Bois, Fleurie
Intens zacht rood fruit in de geur, sappig frambozenfruit in de mond
en soepele afdronk
Glas 5,00 Fles 23,50
Bodegas Monteabellón, 14 Meses en Barrica, Ribera del Duero
Dieprode kleur en een mooie kruidige neus met tonen van kersen,
mocca en vanille. Mooie rijke en complexe wijn.
Fles 32,50

WIT
Château ‘Voscheheugte’
Heerlijke frisse, soepele witte wijn, met subtiele tonen van appel en citrus. Gemaakt van
Grenache Blanc, Sauvignon en Chenin Blanc.
Glas 3,60 Fles 17,00
Kendermanns, Riesling Spätlese, Mosel
Rijke, friszoete smaak, mineralig met een toets van citrusfruit.
Glas 3,75 Fles 17,50
Villa Fiore, Pinot Grigio
Goud-grijze kleur met aroma’s van wilde rozen en exotisch fruit. Mooie volle fruitige wijn.
Glas 4,00 Fles 18,50
Domaine la Colombette, Aux Creud du Nid
Super-biologische wijn, gemaakt van druiven die resistent zijn tegen schimmels, zodat
bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Fluweelzacht, frisse wijn.
Glas 4,75 Fles 21,50
Domaine Thibert, Champ Rond, Saint-Véran
Mooie weelderige Chardonnay, met tonen van citrus, peer en ananas.
Lichte hint van vanille en toast in de afdronk.
Fles 32,50

ROSÉ
Domaine la Colombette, Pays d’Hérault
Mooie, elegante rosé met heel mooi frambozen en iets van perzik in de geur
en de milde droge afdronk.
Glas 3,75 Fles 17,50
DESSERTWIJN
Domaine Fontanel, Muscat de Rivesaltes
Kruidige Muscat-aroma, volzoete smaak met zachte zuren.
Tonen van rijpe perzik.
Glas 5,25 Fles 24,75
Quinta das Carvalhas, Ruby Reserva, Porto
Robijnrode kleur. Veel jong gekonfijt fruit van zwarte bessen, bramen en vossebessen.
Volle en intense afdronk.
Glas 4,00 Fles 18,50

***
WHISKY
The Famous Grouse (4)
Geliefde whisky in Schotland, bekend om zijn zachte en rijke smaak,
gerijpt door vele sherryvaten
Finlaggan, Islay Single Malt (5,25)
Droog, rokerig met frisse heldere ziltige aroma’s van de zee en volop graan
en turftonen. Lange rijke afdronk.
Glenfarclas, 12 Malt (6)
Ouderwets goede whisky met zware sherry invloeden. Rond, moutige tonen
met aroma’s van toffee en fruit. De afdronk is zacht en fraai in balans.

COGNAC
Château Montifaud, VS (5)
Volle fruitige smaak. Heeft 4 tot 5 jaar gerijpt op eikenhouten vaten.
Volledig afkomstig uit de Petite Champagne.
Château Montifaud, VSOP (6)
Fruitige Cognac met aroma van peer, abrikoos en licht gedroogde bloemen.
Soepel en elegant in de mond. Heeft 10 jaar gerijpt.
ARMAGNAC
Tariquet, VS (4,25)
Zachte, jeugdige smaak met vleugje vanille en toast. Soepel en heerlijk zacht.
CALVADOS
Château de Breuil, Fine (5)
Een frisse en fruitige Calvados. Minimaal 2 jaar gerijpt op eikenhouten vaten.
Zie onze uitgebreide drankvoorraad in ‘de kast’!

OPENINGSTIJDEN (tot de meivakantie)
Donderdag binnenkomst tussen 12 en 20 uur, vrijdag, zaterdag en
zondag tussen 10.00 en 20.00 uur.

