
 

Diner in Brasserie Springer 

Wanneer u met meer dan 10 personen reserveert hebben wij een groepsmenu voor u 

samengesteld. Op de volgende pagina’s staan 3 soorten menu’s waar u uit kunt kiezen. Van 

tevoren geeft u aan welke van de drie menu’s uw voorkeur heeft. De aangeboden keuzes binnen 

het menu zullen wij aan het begin van de avond opnemen.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Groepsmenu Monet          

 

Voorgerechten parade  
Allerlei verschillende gerechten gepresenteerd op etagères. 

Mild gerookte verse zalm uit eigen rookkast ~ mosterdzaadjes ~ luchtige saus van 
Vadouvan met lavas ~ plakjes radijs ~ ansjovis crumble.  

EN 
Ham van eendenborst uit eigen rookkast ~ rode koolsalade met gember en cranberry 

~ ‘5 spices’ mayonaise ~ anijschampignon ~ pesto van rucola.     
EN 

Gedroogde ham ~ Manchego kaas ~ huis gedroogde pruimen ~ stroop van balsamico. 
 

***** 
 

Kreeftensoep met traditie  
Ouderwetse kreeftensoep ~ stukjes kreeft ~ room ~ scheutje Cognac ~ gesneden 

bieslook ~ aan tafel uit geschonken. 
 

**** 

IJslandse kabeljauw loins op het vel gebakken ~ puree van pastinaak met 
winterpostelein ~ ravioli met ricotta en spinazie ~ luchtige saus van bloedsinaasappel 

en Noilly Prat. 
OF 

Mooi rood gebakken biefstuk (bavette)~ gekruide roseval aardappel ~ geschroeide 
bloemkool ~ kruiden tomaatjes ~ ouderwetse bearnaisesaus.  

OF 
Ravioli gevuld met spinazie ~ krokant gebakken terrine van roseval en zoete 

aardappel ~ puree van pastinaak met winterpostelein ~ luchtige saus van witlof met 
gedroogde kaas. 

 
**** 

 Verrassing van de chef 
Wist u dat wanneer u de keuze aan de chef overlaat, hij nog meer zijn best doet? 

Laat u verrassen door onze chef met een heerlijk dessert.  
 

Kosten  

 
Voorgerecht – Hoofdgerecht – Dessert € 35,00  

Voorgerecht – Soep – Hoofdgerecht – Dessert € 42,50 
Bijpassend 3-gangen wijnarrangement € 19,00 

 

  



 

Groepsmenu Renoir 

Voorgerechten parade Allerlei verschillende gerechten gepresenteerd op etagères. 

 
Krokant gebakken soft shell krab ~ gegrilde coquille ~ met wilde spinazie gevulde 

ravioli ~ luchtige saus van witlof en wasabi. 
EN 

Iberico ‘Cebo’ ham ~ pruimenchutney en truffelolie ~ bitterballen van deze beroemde 
ham. 

Ham van eendenborst uit eigen rookkast ~ rode koolsalade met gember en cranberry 
~ ‘5 spices’ mayonaise ~ anijschampignon ~ pesto van rucola.     

 
***** 

Kreeftensoep met traditie  
Ouderwetse kreeftensoep ~ stukjes kreeft ~ room ~ scheutje Cognac ~ gesneden 

bieslook ~ aan tafel uit geschonken. 

***** 

Ossenhaas met frietjes  
In roomboter gebakken ossenhaasbiefstuk ~ frietjes van schorseneren ~ met knoflook 
roergebakken boerenkool en zoete aardappel ~ espuma van rode kool ~ saus van roze 

peperbesjes. 
OF 

Lekker reetje 
Biefstukjes van Hollandse reeboutjes ~ puree van pastinaak met winterpostelein ~ met 

knoflook roergebakken boerenkool ~ espuma van rode kool ~ poffertjes van aardpeer ~ 
saus van roze peperbesjes. 

OF 
Kussentjes met groenten 

Ravioli gevuld met spinazie ~ krokant gebakken terrine van roseval en zoete aardappel 
~ puree van pastinaak met winterpostelein ~ luchtige saus van witlof met gedroogde 

kaas. 
OF 

Winterkabeljauw  
IJslandse kabeljauw loins op het vel gebakken ~ puree van pastinaak met 

winterpostelein ~ ravioli met ricotta en spinazie ~ luchtige saus van bloedsinaasappel 
en Noilly Prat. 

**** 

Verrassing van de chef 
Wist u dat wanneer u de keuze aan de chef overlaat, hij nog meer zijn best doet? 

Laat u verrassen door onze chef met een heerlijk dessert. 

 Kosten 

 
Voorgerecht – Hoofdgerecht – Dessert €  43,50 

Voorgerecht – Soep – Hoofdgerecht – Dessert € 47,50 
Bijpassend 3-gangen wijnarrangement € 19,00 



 

 
5 STERREN MENU 

 

 
 

5-gangen € 42,50 p.p. 
 

Iberico & iberico 
Super mals gegaard vlees van het Iberico varken, verpakt in de wereldberoemde Iberico 

ham met een plakje eendenlever ~ gedroogde pruimen ~ Waldorf salade met appel ~ 
hazelnoot mayonaise. 

 

 
 

Krab met schelpen 
Krokant gebakken soft shell krab ~ gegrilde coquille ~ met wilde spinazie gevulde 

ravioli ~ luchtige saus van witlof en wasabi. 
 

 
 

Tevreden duif 
Filet van hout duif   ~ stamppotje van peen en knolselderij ~ frietjes van schorseneren 

met truffelmayonaise ~ gebakken spruitjes  ~ rode peertjes~ Madeirasaus met gerookte 
hazelnoten. 

 

 
 

Lekker reetje 
Biefstukjes van Hollandse reebout ~ puree van pastinaak ~ met knoflook roergebakken 

boerenkool ~ espuma van rode kool ~ poffertjes van aardpeer ~ saus van roze 
peperbesjes. 

 

 
 

Bevroren pompoen met stampertjes 
Parfait van pompoen en saffraan ~ krokantje van chocolade en rijst ~ schuimpjes van 

kardemon. 
 

 
Laat u verrassen met bijpassende wijnen uitgezocht door onze 

 gastronoom-sommelier.  
5 gangen € 31,50 

5 gangen halve glazen € 19,50 
 


