
 

 Welkom bij restaurant de Sous-Chef 

Kies uit onze menukaart een driegangenmenu voor een vaste prijs: 

3-gangen € 35,95 

 

Indien u geen vast aantal gangen neemt: 

Voorgerechten: € 11,50 

Hoofdgerechten: € 19,50 

Nagerechten: € 8,50 

 

Specialiteiten van de Sous-Chef 
Vanaf twee personen, om samen te delen 

 

XL Mixed grill plankje € 28,- p/p 
Biefstuk, entrecote, spareribs, kipspiesje en varkenshaas, met diverse sauzen 

 

Visplankje € 27,50 p/p 

Zalm, zeebaars en gamba’s met romige vissaus 

 

Chateau Briand € 29,- p/p 
600 gram ossenhaas met diverse sausjes 

 

 

 

 

 



 

  

Voorgerechten 

 

Gamba’s pil-pil: gamba’s gebakken in pittige knoflookolie 

Tonijn op twee wijze: tataki en tartaar met wakame en sesamdressing 

 

Carpaccio met truffelmayonaise, nootjes, rucola en Parmezaanse kaas 

Zachtgegaard buikspek, afgelakt met teriyakisaus 

Tataki van ossenhaas met Oosterse dressing en bosui 

Klassieke steak tartaar met truffelmayonaise en een gepocheerd eitje 

Gegrilde kip met bacon, Parmezaanse kaas en frisse kruidendressing 

 

Gegratineerde geitenkaas met tartaar van rode biet en appel, walnoten en 

balsamicodressing 

Champignons uit de oven gevuld met tapenade en kruidenboter 

 

Dagsoep € 6,50 

 

 

Proeverij van voorgerechten € 14,95 p/p (vanaf 2 personen) 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten 

 

Op de huid gebakken zeebaars met romige vissaus 

Gewokte zalm en gamba’s met een saus van rode curry 

 

Gebakken biefstuk van de ossenhaas met pepersaus 

Argentijnse entrecote met kruidenboter, gebakken champignons en ui 

Gegrilde ossenhaasspies met knoflooksaus 

 

Gebakken eendenborst met rode wijnsaus en zoete aardappel 

Gewokte ossenhaaspuntjes met truffelroom, champignons en tagliatelle 

Spareribs, zoet, pittig of piri-piri, met knoflooksaus 

Oosters kippannetje met een saus van piri-piri 

Kipsaté met satésaus, kroepoek en atjar 

Gevulde varkenshaas met brie en spek, geserveerd met champignonsaus 

 

Portobello uit de oven gevuld met geitenkaas, geserveerd met rucola, 

zongedroogde tomaat en geroosterde nootjes 

Romige tagliatelle met truffel en champignons 

 

 

Kindermenu’s 

Frikandel, kroket of kipnuggets met friet € 8,- 

 



 

 

 

 

Nagerechten 

 

Dame blanche 

Cheesecake met een bolletje ijs 

Crème brûlée 

Flensje met een mousse van passievrucht en een bolletje ijs 

Trifle van witte chocolademousse, brownie, rood fruit en ijs 

Kaasplankje met drie soorten kaas 

 

Grand dessert € 11,50 p/p (vanaf 2 personen) 

 

 


