
3 gangen menu A 
 

Tomatensoep  
room | gehakt  

of 

Thaise kippenbouillon  
garnalen | kip | taugé | wortel  

 
Hoofdwacht saté  

pindasaus | kroepoek  
of 

Heek filet | Gamba ’s  
milde sambal l citroengras | komkommer  

of 

Lekkerbek van King Boleet  
remouladesaus | zeezout | paddenstoel  

Alle hoofdgerechten zijn voorzien  
van friet en groentegarnituur  

 
Koffie servies  

koffie of thee | 4 zoete hapjes  
of 

Strawberry twist  
 pistache- ijs en pistache  

 

€ 29,50 p/p  
vanaf 10 personen 

 

3 gangen menu B 
Carpaccio  

truffelmayonaise | pijnboompitten  
rucola | Parmezaan  

of 

Sissende garnalen  
knoflook | ui | kruiden  

of 

Ceviche van coquille  
buikspek | avocado | doperwtenpuree  

 

Runder sukade  
Café de Paris | hazelnoot | geroosterde ui  

of 

Kabeljauw  
 courgette | aubergine | tomaat  

of 
Lekkerbek van King Boleet  

paddenstoelen | remouladesaus | zeezout  

Alle hoofdgerechten zijn voorzien  
van friet en groentegarnituur  

 

Crème brulee  
 Oreo ijs | vanille | rietsuiker  

of 

Meringue  
roodfruit compote | vanille-ijs  

 

€ 39,50 p/p  
vanaf 10 personen 

3 gangen menu C 
 

Proeverij van diverse  
voorgerechten  

geselecteerd door onze chef  
 

Tournedos  
ossenhaas | rode wijn  

of 

Zeebaars en papillote  
 venkel | tomaat | citroen  

of 

Risotto  
spinazie | paprika | gorgonzola 

Alle hoofdgerechten zijn voorzien  
van friet en groentegarnituur  

 
Proeverij van diverse  
nagerechten  

geselecteerd door onze chef  
 
 

€ 43 p/p  
vanaf 10 personen 

 

De voor- en nagerechten worden geserveerd  
op het midden van de tafel. 

 

Wij houden rekening met allergieën en diëten  

Grote Markt 6 Gorkum  
0 1 8 3 - 6 3 8 8 8 0  

Als groep kunt u uit één van de hierboven genoemde menu’s kiezen. Wanneer u zelf een menu wilt samenstellen is dit natuurlijk altijd mogelijk.  
Dan zullen wij voor u een menu op maat samenstellen.  In ons restaurant bestaat ook de mogelijkheid tot Private Dining in het Arsenaal, vraag hiervoor meer informatie  
via info@hoofdwacht.nl of bel 0183-638880 


