De Gouden Karper Thuisservice.
Haal de heerlijke gerechten van de Gouden Karper in huis!
Tot 17.00 uur te bestellen en tot 19.00 uur op te halen of bezorgen.
0314-381214

Borrel
Borrelplank per 2 personen € 14,50
Huisgemaakte gehaktballetjes – charcuterie – kazen – olijfjes – landbrood - kruidenboter

Koude voorgerechten
Geitenkaas| groene salade - stoofperen - noten

8,50

Russisch ei| huisgemaakte huzarensalade – ei garnering - remoulade saus

11,50

Visserslatijn|
12,50
Gerookte zalm – paling – forel - Hollandse garnalen - gemarineerde zalm – cocktailsaus
Huisgemaakte huzarensalade| diverse vleeswaren

9,50

Carpaccio van hert| truffelmayonaise - Hummelse oude kaas

11,50

Reeham| huisgemaakte paddenstoelen-notenpaté –
chutney van Hummelse kweeperen
Vegetarisch| huisgemaakte paddenstoelen-notenpaté

10,50
7,50

Rondje kaart (ook leuk als borrel!)| geitenkaas met stoofpeertjes –
13,50
paddenstoelen-notenpaté - gerookte zalm – garnalencocktail - carpaccio van hert

Warme voorgerechten
Wildkroketje| gevuld met een wildragout - cranberrycompote

per stuk

4,-

Gebakken of ongebakken te bestellen, niet geschikt voor in de airfryer

Huisgemaakte soepen
Krachtige wildbouillon| wildgarnituur

5,50

Romige kreeftensoep|

8,-

Romige bospaddenstoelensoep|

5,50

Onze voorgerechten worden geserveerd met brood, boter en tapenade

Voor de kinderen
Klein kopje bospaddenstoelensoep|
Fruitcocktail|

3,50
4,50

Kroketje of twee knakworstjes| frites
Stamppot zuurkool| rookworst
Hamburger| frites

6,50
8,50
10,50

Vegetarisch
Courgette| couscous – cranberry – feta - noten

14,50

Zwarte bonenburger | boerenkaas – salade - frites

12,50

Vis
Risotto met gamba’s| kreeftensaus

14,50

Zalm op de huid gebakken| bieslooksaus

17,50

Vlees
Boeuf stroganoff|

18,50

Varkenshaas| bospaddenstoelenroomsaus

19,50

Hamburger| boerenkaas – salade - frites

12,50

Wild*
Fazant| bout en borst omwikkeld met spek - romige zuurkool – puree – rookworst 22,50
Hazenpeper| aardappelpuree - rode kool
Hazenpeper| zonder garnituur

17,50
14,-

Hazenbout| doorgebraden voor- en achterbout - wildsaus

20,50

Sukade wildzwijn| spruitjesstamppot - Bronckhorster bockbiersaus

19,50

Wildproeverij wild| combinatie van drie wildsoorten

21,50

* In onze wildgerechten kunt u hagel aantreffen
** Onze hoofdgerechten worden ( tenzij anders staat omschreven) geserveerd met gebakken
aardappelen, groente en rauwkost

Desserts
Kaasplankje| kletzenbrood – chutney van Hummelse kweeperen

8,50

Chipolata pudding| marasquinsaus

5,50

Bavarois van kersen| chocoladecrunch

5,50

Huisgemaakte Kaneel cheesecake| stoofperencompote

5,50

Aanbevolen wijnen om uw diner nog completer te maken!
Witte wijnen
Plaimont Ribeton – Sauvignon blanc Colombard - Côtes de Gascogne - Frankrijk
Frisse levendige zuren in de smaak met sappige achtergrond.

9,50

Domaine de la Baume – Viognier - Languedoc Roussillon - Frankrijk
12,50
Het aromatische gevoel wordt voortgezet in de mond, versterkt door een kenmerkende volle smaak die
overgaat in een frisse en kruidige finale.
Fosche Chardonnay - Piemonte - Italië
Fruitig en fris, aangenaam zacht met smaken van appel en banaan

12,50

Rosé
Laurent Miguel Vendanges Nocturnes Classic Rosé - Languedoc - Frankrijk
Verfrissende ronde smaak ,zacht fruitig en aangenaam mild van afdronk.

9,50

Rode wijnen
Laurent Miguel Vendanges Nocturnes Classic Red – Languedoc – Frankrijk
Karaktervolle ,soepele, frisse wijn met lichte kruiden
De Wildwijn van Wild eten in de Achterhoek!
Rosso Piceno Superiore ‚Naumakos‘ - Marche - Italië
Zachte en romige smaak, intens, met heerlijk rijp zwart fruit, vanille, een mondvol wijn, heerlijk
verleidelijk.

9,50

13,50

Weingut Manz – Spatburgunder – Rheinhessen - Duitsland
Heldere, lichtrode kleur. De smaak is rijp met een klein zoetje, kersen, pruimen en toffee.

12,50

Tierras de Murillo Tempranillo - Rioja Crianza - Spanje
Vol en rond van smaak, met een zachte tannine en een geurige afdronk

12,50

Bubbels
Wals Brut Johanitter - Wijngoed Montferland - Nederland
Topper, gemaakt volgens de Methode Traditionelle. Fruitige zachte droge sprankelwijn.
Volle smaak en rijp fruitige tonen. Geschikt voor speciale momenten.

18,50

