
 

A la carte kaart 
 
 
 

 
 

 

Voorgerechten 

Caprese piccolo met een bruschetta van tomaat en pesto € 9,50 

Russische uitsmijter: zalm, botervis, garnalen en € 13,50 

een salsa van appelwasabi 

Cacciatore vleesplankje, diverse hammetjes en worstjes € 10,00 

Gerijpte rauwe ham met meloen en dressing van balsamico € 10,00 

Salade met bulgur, zoetzure groenten en rosbief € 12,50 

Buitenzorg carpaccio van rund gegarneerd met truffeldressing *** € 13,50 
en pijnboompitten 
 

***   Liever pestodressing in plaats van de truffeldressing? 
Informeer een van onze medewerkers   *** 
 
 
 
 

Tussengerechten 

Soep van venkel en paddenstoelen   € 6,50 

Bietensalade met walnoten en lauwwarme geitenkaas gedoopt in de sherry € 11,50 

Frisse couscoussalade met limoen, zoete aardappelblokjes, gerookte zalm € 11,50 
en feta 
 

Salade met gamba's op Oosterse wijze met soya, wasabi en sesamzaad € 14,50 

Buitenzorgbouillon, op smaak met verse kruiden, groenten en backerbsen  € 6,50 
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Hoofdgerechten 

Mafaldine (ribbeltjes pasta) met tuinbonen, olijven, rucola en parmezaan € 16,50 

Zeebaars met mousseline van doperwten, paprika en citroenbotersaus € 18,50 

Gamba’s in een room van Pernod en look: 
 - 4 gamba’s € 17,50 
 - 6 gamba’s € 25,00 
 

Varkenshaas gevuld met roomkaas, bacon en kruiden  € 17,50 

Eendenfilet met Parijse wortel, gesuikerde druif en puree van aardappelen € 18,50 

Kalfsoester met groene asperges, puree van knolselderij en € 22,50 
een jus van thijm 
 

Biefstuk uit de pan; 
- 150 gram € 17,50 
 - 250 gram € 25,00 
 
 
 
 

Buitenzorg Proeverij 

Laat u verrassen door onze keuken en geniet van diverse kleine gerechtjes. 

U kunt kiezen uit een proeverij met vegetarische, vis- of vleesgerechtjes. 

Vijf gangen proeverij € 29,50 
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Kindermenu 

***     Bruchetta met zalm     ***  € 14,50 

 ***     Sateetje met frites     *** 

  ***     Kinderdessert     *** 

 
 
 
 

Nagerechten 

Bavarois van yoghurt met citroenijs € 8,00 

Dame blanche op authentieke wijze € 8,00 

Luchtige mascarpone mousse met aardbei, basilicum en kletskoppen € 8,50 

Sinaasappelgel met een mousse van witte chocolade, hazelnoot en € 9,00 
sinaasappelijs 
 

Gepocheerde rabarber met aardbei en een crème van vanille € 9,50 

Kaasplank met oude port € 12,50 


