De Heren van Montfort is gevestigd aan de Markt in het Limburgse Montfort op loopafstand van diverse Bed &
Breakfast gelegenheden. “De Heren” biedt u een culinair restaurant (Restaurant Antoine), een sfeervol terras,
vergaderzalen en flexplekken.
Vanuit Restaurant Antoine kijkt u uit over de markt, waar u ook gratis uw auto kunt parkeren. Aan de andere zijde
van het pand kunt u uw fiets plaatsen en hebt u toegang tot het ruime terras. Het terras kijkt uit op de gevel van de
historische werkplaats, waar in de zomer van 2017 de wijnproeverij, een specialiteitenwinkel en diverse ateliers
geopend zullen worden.
De kaart van Restaurant Antoine biedt verrassingsmenu’s (3 tot 5 gangen) en culinaire à la carte gerechten met een
Italiaanse inslag. Alle gerechten worden vers bereid door onze chef-kok. De wijnkaart omvat vooral Europese
kwaliteitswijnen: Italiaans, Frans, Spaans en Duits. Ook per glas wordt een ruim assortiment van luxe wijnen
aangeboden om in alle rust van te genieten bij het eten of als aperitief.
De Heren van Montfort biedt u diverse proeverijen. Een bierproeverij van 3 kleine speciaalbiertjes, een proeverij
van 3 verschillende whisky’s of cognac, of een wijnproeverij, waarbij de sommelier u de verschillende druiven en
wijnsoorten laat proeven.
De keuken van Restaurant Antoine is geopend vanaf 17:00 uur voor het diner. In de zomer kunt u ’s-Middags
terecht voor een kopje koffie met Limburgse vlaai of een aperitief met een hapje (appetizers).

Gratis WiFi !

De Heren van Montfort

---

Restaurant Antoine

Markt 2a-2b, 6065 AW Montfort
tel. 0475 – 203 978 – mob. 06 – 4133 6659
Geopend woensdag t/m zondag 17:00-23:00
RESERVEREN GEWENST !
telefonisch, via facebook of via de www.deherenvanmontfort.nl

De Verrassingsmenu's van de Heren
3-gangenmenu
3-gangenmenu
4-gangenmenu
5-gangenmenu

voor-hoofd-na
voor-tussen-hoofd
voor-tussen-hoofd-na
voor-tussen-tussen-hoofd-na

€ 32,50
€ 35,00
€ 39,00
€ 45,00

De kok stelt een verrassingsmenu voor u samen.
Standaard zonder wild, maar kan worden uitgebreid met een wild-hoofdgerecht.

Bijpassende Wijnen van de Heren
Wijnarrangement bij 3-gangenmenu
Wijnarrangement bij 4-gangenmenu
Wijnarrangement bij 5-gangenmenu
BOB wijnarrangement (halve glaasjes)

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
50%

De wijnarrangementen zijn vanuit Antoine's passie samengesteld en passen perfect bij de menu's.

Pasta Wednesday
Elke woensdag serveren wij in Restaurant Antoine een heerlijk pastagerecht.
We wisselen regelmatig. Aangenaam geprijsd maar wel genieten.
Pastagerecht
2 gangen
3 gangen

Een vegetarisch pasta-hoofdgerecht met groente
Pasta met voor- of nagerecht
Pasta met voor- én nagerecht

€ 14,50
€ 19,50
€ 24,50

Het pastagerecht kan worden uitgebreid met prosciutto of wildzwijnham.

De Heren van Montfort

---

Restaurant Antoine

Markt 2a-2b, 6065 AW Montfort
tel. 0475 – 203 978 – mob. 06 – 4133 6659
Geopend woensdag t/m zondag 17:00-23:00

APPETIZERS

voor bij de borrel (tot 18.00 uur)

Bruschetta
Brood ”met”
Schaaltje olijven

3 stuks
Steenovenbrood, tapenade, olijfolie, roomboter
Groene olijven voor bij de borrel

€ 4,50
€ 3,50
€ 2,50

Borrelplank Carne
Borrelplank Pesca
Borrelplank Mista
Borrelplank Fromaggio

Italiaanse hammen en andere lekkernijen (1-2 pers.)
Diverse vis en andere lekkernijen (1-2 pers.)
Met ham én vis, gemengd (1-2 pers.)
Europese kazen met noten en stroop (1-2 pers.)

€ 12,50
€ 13,50
€ 14,50
€ 14,50

Een heldere bouillon met wild en groente
met Serranoham en bieslook

€ 6,50
€ 6,50

Truffelcrème, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Gerookte wildzwijnham met wildpaté,
rode-uiencompote, toast van brioche
Gerookte forel- en palingfilet met hüttenkäse
schuim van rode biet en crème fraiche
Toastjes van rozijnenbrood met geitenkaas uit de oven
overgoten met honing en een frisse salade

€ 12,50

VOOR- / TUSSENGERECHTEN
Wildbouillon
Bospaddenstoelensoep

V

Rundercarpaccio
Wildzwijnham
Gerookte vis
Rozijnenbrood geitenkaas V

Proeverij van wildgerechten

€ 13,50
€ 13,50
€ 11,50

kleine voorgerechtjes van wild: bouillon, ham, paté en hazenpeper

€ 14,50

omwikkeld met katenspek en mosterd-dragonsaus
op een stamppotje van zuurkool, met appel en calvadosjus
met pastinaakcrème en Madeirasaus
met een stoofpotje van wild, wild garnituur
en een saus van Grand-Prestige bier
Wisselende visfilet met beurre blanc en spinazie
Dorade en scampi met een milde roze-pepersaus
Tagliatelle, groente, paddenstoelenroomsaus, truffel
Tagliatelle uitgebreid met een wildzwijnham

€ 19,50
€ 21,50
€ 22,50

HOOFDGERECHTEN
Varkenshaasmedaillons
Eendenborst
Creekstone Steak (180 g)
Hertenrugfilet
Catch of the day
Duet van vis
Tagliatelle Verdura
Tagliatelle Cinghiale
V
A

V

Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch geserveerd worden
Hebt u speciale wensen of allergieën, maak het dan kenbaar aan ons

€ 23,75
€ 22,50
€ 23,50
€ 17,50
€ 22,50

DESSERT
Warm appeltaartje
Hazelnootparfait
Cheesecake
Kaasrondje
Koffie compleet

KOFFIES

met vanille-ijs, pure-chocolademousse en caramel
met vanille macaron en witte chocolademousse
met bosvruchtencompote en yoghurtijs
5 verschillende Europese kazen met notenbrood
Koffie (of thee) met een proeverijtje van nagerechtjes:
panna cotta, crème brulée en chocolademousse

€ 7,50

eventueel met iets lekkers erbij of erin

Koffie of thee
Cappuccino
Espresso
Doppio
Latte Macchiato
Verse muntthee
43 Coffee
Irish Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
Baileys Coffee
Baileys Chocomel

met Licor 43
met Whisky
met Cognac of Grand Marnier
met Tia Maria
met Amaretto, Grappa of Liquorccini (NIEUW)
met Baileys
met Baileys

Cognac
Whisky
Buitenlandse likeuren

diversen op de drankenkaart
diversen op de drankenkaart
Amaretto, Limoncello, Sambucca, Tia Maria, Licor 43, …
Cointreau, DOM Benedictine, Grand Marnier, Drambuie, …

rccin

V
A

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 11,50

Vegetarisch gerecht of kan vegetarisch geserveerd worden.
Hebt u speciale wensen of allergieën, maak het dan kenbaar aan ons.

€
€
€
€
€
€

2,25
2,50
2,25
3,00
2,75
2,40

€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

vanaf € 4,75
vanaf € 4,75
€ 4,75
€ 5,75

