
DEN HERTOG 
SUGGESTIES 

VERDERE AANRADERS UIT DE PREMIUM SELECTION VAN CARMANS!  
 

 

DEN HERTOG ANGUS PURE NATURE MEATBURGER        € 25,00 
ENTRECOTE DRY AGED (± 300gr butchers’s cut.)         € 30,50 

RIB EYE DRY AGED  (± 300gr butchers’s cut.)         € 33,50 

COTE DU BOEUF DRY AGED  (± 800gr butchers’s cut)       1 persoon € 8,40/100g 
                   extra persoon  +  € 5,0 

REAL MEAT 4 REAL MEAT LOVERS! 

 

± 

RUBIA GALLEGA COTE A L’OS (± 1 kg)  
 
Het prachtige Iberische rundvlees Rubia Gallega of Galicisch Blondvee, 
heeft een zeer mooie en verfijnde smaak. Het vlees staat bij vele   
Spaanse sterrenkoks al jaren prominent op de kaart.  
Deze smaakbeleving ontstaat door de natuurlijke en vrije levenswijze 
van deze runderen.  
 

 
 
In Galicië is het standaard dat runderen pas na 8 tot 14 jaar wordt      
geslacht. Dit is veel later dan andere, gangbare runderen. De dieren   
hebben dus alle tijd gehad om te genieten van al het goede dat de      
natuur te bieden heeft. Ze voeden zich het hele jaar door uitsluitend 
met gras, kruiden en klaver. De nabijheid van de Atlantische Oceaan 
geeft het vlees een ietwat zilte smaak (pré-salé). 
Het vlees is van een zeer goede kwaliteit, het is mager  bevat weinig vet 
en is donkerrood van kleur.  

€ 8,50/100gr 
 

Extra persoon € 5,00 

TIP VAN DE KEUKEN! 

 

 

 

Onze chef raad aan om bovenstaande vleessoorten niet te combineren met een saus. Met enorm veel liefde en 
toewijding hebben zij deze vleessoorten gerijpt en bereid, een saus is hier dus absoluut geen meerwaarde.  

 
 
 

Om echter volledig te kunnen genieten van de excellente smaak kan u dit wel combineren met ons kruidenpalet. 

BIER VAN DE MAAND  OP VAT! 
KASTEEL CUVEE DU CHATEAU 
 
Kasteel Cuvée evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte Kasteel Donker.  
Geroosterde en gekarameliseerde mouten geven het bier een zacht, vol karakter 
met fruitige toetsen die doen denken aan porto of madeira. De afdronk verwent 
met een subtiele hopbitterheid. Het smaakpalet leent zich uitstekend tot  
foodpairing met bier. Zeer lekker met een goed stukje vlees!  

€ 4,80 


