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Voorgerechten 
 
Hartstocht 
Lauwwarme parelhoenfilet gevuld met een farce van noten en pesto op 
een bedje van salade en een dressing van waterkers     9,95 
Asaël (engel van de creativiteit) 
Gebakken sigaartjes van opgerold deeg gevuld met feta, pikante 
boerenkaas, groenten en een pikante salade overgoten met een dressing 
van honing en mosterd         9,50 
Selene’s affectie (Selene is de godin van de maan) 
Komkommerrolletjes gevuld met roomkaas, tomatenrolletjes gevuld met 
tomatenfeta, diverse garnituren en balsamico dressing    8,95 
Liefdessnoepjes 
Marshmallow van een pikante gamba, snoepje van gevulde dadel, lolly van 
Sallandse balkenbrij. Bij ieder snoepje serveren wij een passende dressing 9,50 
Venusbonbon 
Bonbon gemaakt van gerookte tonijnfilet met een mousse van krab 
omgeven met een dressing van Doesburgsche mosterd    10,50 
Valentijns salade 
Grove salade ruse met een gorgonzo lassing en gemarineerde groenten  8,50 

 

 

Soepen 
 
Mosterdsoep 
Onze specialiteit (met deze soep hebben we de eerste prijs gewonnen):  
een mosterdsoep gemaakt van unieke Doesburgsche mosterd   5,50 
Mosterdvissoep 
Onze specialiteit (met deze soep hebben wij 3x de eerste prijs gewonnen) 6,50 
Vegetarische mosterdsoep 
Onze specialiteit (met deze soep hebben we ook de eerste prijs gewonnen) 5,50 
Aardperensoep 
Romige soep gemaakt van één van de vergeten groenten, aardperen   5,50 
Paprikasoep 
Tongstrelende soep gemaakt van rode paprika’s     5,50 
Grootmoederssoep 
Een heerlijke bouillon van diverse fijngesneden groenten naar het recept 
van oma Ger          5,00 

 

 

Tussengerecht 
 
Jocaste’s tederheid (Jocaste is de vrouw van Oeidipus) 
Spoom van mousserende wijn en een bolletje frambozenijs   7,50 
 
 
 
 
 



Liefdesproeverij 
 
Vind u het moeilijk om een keuze te maken van onze kaart, dan is onze 
liefdesproeverij een goede optie. In 5 gangen serveren wij 12 gerechten in 
aangepaste vorm: 
 
 

Amuse 
 

Welkomstmok:  
2 koude voorgerechten 

 
Trio van soepjes 

 
Liefdessnoepjes:  

2 warme voorgerechten 
 

Hoofdgerecht:  
2 warme gerechten incl. garnituur 

 
Passie:  

3 soorten dessert 
 
 
 
Deze proeverij bestaat uit vis/vlees of vegetarische gerechten   55,00 
 
 
*** Laat u informeren voor een bijpassend wijnarrangement 

 
 

Vishoofdgerechten 
 

Adonis 
Gebakken zeeduivel omwikkeld met katenspek en een saus van 
Doesburgsche mosterd         23,50 
El amor 
Gebakken victoriabaars op een bedje van spinazie met een saus van garam  
masala           22,95 
Vrijerij 
Trio van verschillende soorten vis met saffraan saus     23,95 
Eeuwige verkering 
Gegrilde gamba’s op een bedje van tagliatelle in een saus van knoflook 
en bieslook           27,50 

 
 
 
 
 
 



Vleeshoofdgerechten 
 
Schat van mijn hart 
Gepocheerde varkenswangetjes op Bretonse wijze met een eigen 
mosterd jus           23,95 
Aphrodite’s scharrel 
Brommerige hoenderfilet met een paddenstoelenmousse    23,95 
Innige liefde 
Veluwse maiseend met koffiesaus       23,95 
Mi amore 
Ossenhaas met kruidenkorst en een saus van rode wijn    28,50 
Sudderliefde 
Runderstoofpotje volgens eeuwenoude traditie bereid    21,95 
Pure affectie 
Gekonfijte lamsbout met en geparfumeerde jus van anijsster en tijm  23,95 
Amore’s verrassing 
Varkenshaas gevuld met boerenham en rode pesto en een saus van 
gepofte paprika          21,95 
Shamsiëls aanbeveling (engel van de dag) 
Verrassing van de chef         22,50 
 
 

Vegetarische hoofdgerechten 
 
Indiase affectie 
India’s naanbrood gevuld met roergebakken groenten, yoghurtaardappelen 19,95 
Vlammende innigheid 
Linzen/ kikkererwtenburger met een saus van gepofte paprika , op een 
bedje van ruccola en een tomatensalsa       19,95 
Hete liefde 
Taartje van rode ui, chilipeper, noten met een schuim van sinaasappel 
en gegratineerde aardappels met perzik      19,95 
Allerliefste (Specialiteit van Yoreck en Margreet) 
Een vegetarische mix van verschillende soorten kleine gerechten   20,50 
Blinde date 
Spinazierol gevuld met room en kazen ,kroketjes van rode biet en risotto, 
pastinaakfrietjes          19,95 
Vlinders in je buik 
Ouderwetse soufflé van kazen, mosterd, noten en groenten en aardappelen 18,95 

 
 
Al onze gerechten serveren wij met warme groenten van het seizoen met daarbij een 
overheerlijke salade en aardappeltjes. 

 

 



Kindermenu 
 
Soepje naar keuze of fruitsalade        3,95 
 
Frites met keuze uit kroket, kipnuggets of spare ribs 
Geserveerd met appelmoes en fritessaus      8,95 
 
Kinderijsje 
Verrassingsijsje          3,75 
 
 

Hanze Menu 

 
Mosterdsoep 
 
Zwijnenpotje:  
Varkenshaaspuntjes met spekjes, uien en champignons in een romige 
kerriesaus incl. garnituur 
 
Kopje koffie          25,00 
 
 

Maandmenu 
 
4 gangen           35,50  
 
Iedere maand serveren wij een ander verrassingsmenu  



Dessert 
 
Dottige luxe 
Tuilles gevuld met een mousse van champagne     7,95 
Gouden kus 
Goudstaafje gevuld met een mousse van stukjes chocolade en room  8,95 
Liefde op het eerste gezicht 
Grand dessert voor 2 personen bestaande uit diverse lekkernijen   19,95 
Hemels genot 
Huisgemaakte chocoladetaart met slagroom       4,95 
Smoorverliefd 
Romige hangop volgens familierecept vermengd met vers fruit   7,95 
Liefdespallet 
Pallet gemaakt van diverse soorten kaas en chutneys     12,50 
Snoezige passie 
Dadel cakejes overgoten met warme dadelsaus, walnotenijs en slagroom 8,95 
Verleidelijke zoetigheid 
Pinda ijs met warme witte chocoladesaus en slagroom    8,50 
Met je hoofd in de wolken 
Doesburgsche mosterdmousse met geslagen room en kaneel   7,95 
Knipoog van de chef 
Dessert van de week         7,95 

 
 
 

Nagenieters 
 
Irish Coffee 
Koffie met whisky en slagroom        6,95 
French Coffee 
Espresso met grand marnier en slagroom      6,95 
Kiss of Fire 
Espresso, cointreau, tia maria en slagroom      6,95 
Italian Coffee 
Espresso met amaretto en slagroom       6,95 
Cafe d’amour 
Koffie met cointreau, cacaopoeder en kaneel      6,95 
Liefdes aanbeveling 
Koffie met een wisselende tongstrelende likeur, ontdek onze passie  6,95 
Angels Kiss 
Koffie met een glas crème de cacao afgedekt met ongeslagen room  6,95 


