
 
 
 

VOORGERECHTEN 

 

LANDGOED SALADE 

Groene salade met bospaddenstoelen,  
scharrelei, mangochutney  
en hertenham    13,50   

 

GEROOKTE ZALM 

Geserveerd met krokante papadum,  
wasabi en zoetzure komkommer 14,50   
   
   

OSSENHAAS 

Klassieke carpaccio met oude brokkelkaas  
van zuivelboerderij Pennings,  
kappertjes, rucola en geroosterde  
zonnebloempitjes   13,50 
   

AVOCADO 

Geroosterd en lauwwarm geserveerd  
met tomatensalade, kaaskrokantje en  
verse kruiden   12,50  

    

 
HOOFDGERECHTEN 

 

KEUKENHOF BURGER 

Van onze biologische veehouder,  
op briochebrood met boerenland kaas,  
truffelmayonaise en boerenfriet  16,50 

 

STOOFVLEES 

Winters stoofpotje gevuld met  
zacht gegaard kalfsvlees, seizoensgroenten  
en zachte aardappelpuree  18,50   

 
RAVIOLI  

Deegkussentjes gevuld met spinazie,  
ricotta en tomaat geserveerd met baby paksoi  
en schaaf van Parmezaanse kaas 16,50  
  

BOTERMAKREEL 

Gegrilde witvis met stamppotje van 
rucola en gedroogde tomaat met  
romige witte wijnsaus   21,00  

 

WILDE EENDENBORST 

Rosé gebraden en geserveerd met  
bospaddenstoelen, pompoenmuffin  
en saus van grove mosterd  23,00 
  

RIBEYE 

Vanaf de barbecue gegrild rundvlees  
met geroosterde groenten en  
saus van rozemarijn   23,50  

 

 

EXTRA TE BESTELLEN 
 

Broodjes met huisgemaakte dip   5,50     
Groene salade       4,50 
  

Friet met truffelmayonaise    3,75  

 
MENU VOOR DE “KABOUTERTJES” 

 

Van frietjes, huisgemaakte soep tot poffertjes.  Liever kleine porties van de menukaart? 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden voor kinderen. 

 
HEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN.  



 
 

 
TOETJES  

 

FAVORIET VAN DE GRAAF 

Tarte tatin van appel met kaneelijs   7,50   

 

TIRAMISU  

Luchtig dessert van mascarpone, koffie  
en lange vingers     7,50  

   
BROWNIE  

Chocolade brownie met advocaat en  
huisgemaakt noten-karamelreepje   7,50  

 

CRÈME BRÛLEE VAN VANILLE 

Geserveerd met hazelnootijs  
en karamel      7,50 

    

BOERENPLANKJE 

Kaasplankje met honing van de landgoed  
imker en meergranenbroodje 12,50  
 

 
LOKALE LEVERANCIERS 

 
ZUIVELBOERDERIJ  PENN INGS 

Heerlijke boerenkaas van de zuivelboerderij 
gelegen in het polderlandschap aan de 
Kagerplassen 

 

LANDGOED IMKER 

Natuurlijke honing van onze imker  
 

EIEREN KINDERBOERDERIJ  

Met geluk een scharrelei van onze eigen kippen 

 

ELSBROEKERWEI  

De biologische veehouderij van de familie 
Zeestraten uit Hillegom.  
Hun vee graast ons landgoed 
 

BROUWERIJ KLEIN DUIMPJE  

Ambachtelijk bier uit de Bollenstreek  
 

WILD 

Geschoten wild door jagers van het landgoed 
en uit de Duin- en Bollenstreek 
 

                  
HEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN.  

 

 


