
Concertmenu 
Verloren Voedsel...
Meneer Frits gaat samenwerken met boeren uit de 
omgeving om Verloren Voedsel op de menukaart te 
zetten. Op de achterkant vindt u meer informatie 
over de boerderijen en hoe zij zich inzetten om ver-
spilling tegen te gaan. 

Gemarineerde beukenzwam, oesterzwammen-
steeltjes mayonaise, panna cotta van prei, 
mascarone mousse, knolselderij, vadouvan gel

Bokjesbouillon op oosterse wijze met paksoy, 
kikkoman, rode peper

voorgerecht

dessert
Perenmousse, moerbei, kaneel krokant, boeren-
jongens cake, gezoute karamel, gel van kersen, 
hangop

Duo van geitenbok, rucolapuree, gepofte mini 
paprika, lavasjus

In sinaasappelolie gepocheerde koolvis, dragon 
beurre blanc, venkel, rosevalaardappel

hoofdgerecht

tweegangen  €23,50
driegangen  €27,50

Rood Domaine du Bon Remède 
Ventoux La Grange Delay

Wit Di Lenardo Vineyards Venezia 
Chardonnay Fathers Eyes

Wijnsuggesties



Concertmenu 
Verloren Voedsel...
Meneer Frits gaat een samenwerken  met 
boeren uit de omgeving om Verloren Voedsel op de 
menukaart te zetten. 

Bokjesvlees 
De 4Vennekenshoeve
De vraag naar geitenzuivel stijgt en natuurlijk worden er net 
zoveel bokjes als geitjes geboren. Helaas geven de bokjes geen 
melk en voor het vlees is nauwelijks markt. Jan & Jeanette van 
De 4Vennekenshoeve zetten zich samen met 11 andere geiten-
houders in om het bokjesvlees op de menukaart te krijgen.

Oesterzwamvoetjes 
Paddenstoelenkwekerij van Lieshout
Over het algemeen vind je vaak alleen het hoedje van 
de oesterzwam op het bord. Het voetje blijft onbenut en 
wordt bij de oogst weggegooid. Wat enorm zonde is, want 
de oesterzwamvoetjes zijn vezelrijk, smaakvol en ge-
zond! Daarom zoekt Marielle van Lieshout nieuwe toepas-
singen om het oesterzwamvoetje aan de vork te prikken.

Het Groene Woud Ei
Peter van Agt - Het Groene Woud Ei
Boer Peter geeft leghennen een goed, scharrelrijk leven in de 
groene corridor rondom Eindhoven in zijn mobiele kipcaravans.  
De leghennen worden in de natuur ‘losgelaten‘ en kunnen op 
deze manier voedsel uit de natuur te halen. ‘s Avonds zitten ze 
weer op stok en leggen de lekkerste eieren.


