
 

 

 

Ervaar Genieten 
 
U heeft onze menukaart in handen die is samengesteld om u als gast 
culinair te prikkelen. Wij willen u hiermee laten: 
 
GENIETEN in het bewustzijn van het nu, uw gezelschap, onze sfeer en ambiance, 
GENIETEN van onze met zorg geselecteerde gerechten en wijnen, 
GENIETEN van onze seizoengerichte producten, 
GENIETEN van een palet aan zintuiglijke verrassingen, 
GENIETEN en verleiden tot het ontdekken van nieuwe smaken en geuren. 
 

En wij GENIETEN als dit alles door u wordt bevestigd! 
 
Heeft u toelichtende of aanvullende vragen? Vraag het ons gerust 
en maak uw wensen kenbaar.  Wij zijn blij met het delen van uw er-
varingen en staan open voor uw suggesties. 
 
Brasserie en Wijnbar Genieten wordt regelmatig gebruikt voor beslo-
ten gezelschappen. Of het nu gaat om een diner, bruiloft, zakelijke 
borrels of een feest informeer naar de vele mogelijkheden die wij 
met u op maat kunnen samenstellen. Dit kan zowel binnen als buiten 
op ons terras aan de Gouwe of de beschutte tuin met zon tot laat in 
de avond. 
 
Wij organiseren enkele keren per jaar een thema-avond onder de 
naam NJOY waarin wij u onder andere mee nemen in de kennisma-
king met bijzondere producten en dranken. Houd onze website 
www.genietenwaddinxveen.nl in de gaten als u geïnteresseerd bent.  
 
Wij wensen u als gast een fijn verblijf bij ons toe. 
Het Team Brasserie en Wijnbar Genieten 
 

 
De kunst van Genieten is om tijd te nemen voor een moment van geluk en 
nu bewust stil te staan bij de schoonheid en heerlijkheid van dat moment.  

Ervaar proeven, ruiken, voelen, horen en zien als dat geluk. 



 

Heeft u een allergie? Meld het ons.  
 

 

Wildkaart 
 
 
Voorgerechten 
 
 
Dubbel getrokken wildbouillon     8 
Bosui | gestoofd hert | paddenstoelen 
 
Dungesneden wild zwijn ham     11 
Huisgemaakte cranberrycompote | rucola  
 
 
Hoofdgerechten 
 
 
Eendenborst op zijn eigen huid gebakken   21 
Zoete aardappel | jus met druiven en tijm 
 
Hertenbiefstuk op klassieke wijze bereid   23 
Rode kool | stoofpeer | portsaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Heeft u een allergie? Meld het ons.  
 

 

Voorgerechten 
 
Carpaccio van rund      11 ½  
Spekjes | Parmezaan | kappertjes | pijnboompitten | chips krokant | 
mosterddressing   
Als hoofdgerecht        19 
 
Salade met gebakken eendenborst    12 ½   
Bospaddenstoelen | croutons van krentenbrood | appel |  
biet | knoflookdressing 
 
Trio van Noorse zalm      13  
Tartaar | gemarineerd | bierbeslag | wakame | soja 
 
Tompouce van garnaal en forel     13 
Bladerdeeg | roze garnalen | gerookte forel | zalm eitjes |  
frisée | roomkaas | dille 
 
Tomaten crème soep      6 ½   
Croutons | tomatenblokjes | bosui 
 
Terrine van roomkaas met gegrilde groente   11 
Roomkaas | courgette | paprika | lasagne vellen |  
sud n sol tomaat | tuinkruiden mosterddressing 
 
Ragout vide        9  
Ragoutbakje | bospaddenstoelen | rucola | olijfolie 
Als hoofdgerecht        18 
 
Geitenkaas uit de oven      12  
Honing | gebrande noten | gegrilde groente | focaccia | 
mesclun | mosterddressing 
 
Breekbrood (vanaf twee personen te bestellen)   6 ½  
Roomboter | wisselende dip in samenwerking met Wilma’s olijven en tapas 
 
 



 

Heeft u een allergie? Meld het ons.  
 

 

Hoofdgerechten 
 
Varkenshaas medaillons      21 ½  
Pancetta | terrine van groente | haricots verts | pepersaus 
 
Gebakken tournedos      24 
Witlof ham en kaas | kruidige roseval aardappels | rode wijnsaus 
 
Kalf in de jus        20 ½  
Kalfssukade | hutspot | kalfsjus 
 
Varken aan het spit       18 
Groentezoetzuur | kroepoek | gebakken uitjes |  
timbaal geurige nasirijst | satésaus  
 
Roergebakken ossenhaas      22 ½  
Ketjap | knoflook | sambal | kerrierijst | paprika |  
prei | oystersaus 
 
Zalm in kruidenkorst      20 ½   
Tuinkruidenkorst | risotto arborio | Parmezaan |  
groene asperge | beurre blanc 
 
Gebakken scholfilet      21  
Spinazie gratin taart | truffel beurre blanc 
 
Groente curry       18 
Taugé | boontjes | flespompoen | bospaddenstoelen | 
gele curry | naanbrood | koriander | kokosroom 
 
 
 
Wij denken graag aan het milieu en weggooien vinden we zonde. Al onze 
gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur. Wilt u er ook friet 
bij? Prima! Geef dit dan aan ons door. 



 

Heeft u een allergie? Meld het ons.  
 

 

Nagerechten 
      
Genieten van chocolade      8 ½  
Brownie | mousse | ijs | chocoladesaus 
 
Griesmeel van oudsher      8 ½  
Griesmeelpudding | gemarineerd roodfruit | sinaasappelsorbetijs 
 
Crème brûlée       8 ½  
Vanille bourbon | crumble | slagroom | vanilleijs 
 
Wentelteefje         8 ½  
Suikerbrood | kaneelijs | karamelsaus 
 
Grand dessert       12  
Laat je verrassen door ons keukenteam 
 
Koffie compleet       6 ½  
Lekkere zoetigheden uit eigen keuken met koffie of thee 
 
Kazen uit het Groene Hart      12 
Geselecteerd door het Gouds kaashuis 
Kletsenbrood | balsamicostroop 
 
Dessertwijn 
 

Pedro Ximénez Cosecha - Spanje, Montilla     5 
Rijp fruit | zijdezacht | zuiver   
Muscat de Rivesaltes Blanc - Zuid Frankrijk     6 
Fris | Zoet | abrikoos   
Rivesaltes Grenat Rouge - Frankrijk, Languedoc   6  
Wilde aardbeien | rood fruit | zoet   
Rivesaltes Ambré - Frankrijk, Languedoc    6 ½  
Hazelnoot | rozijnen | dadels  


