de Liefde
Menukaart
Hartelijk welkom in de Liefde
Bij ons beleeft u een heerlijk avondje uit. Onze gastheer Yoreck van de Brink ontvangt
u in ons sfeervolle en romantische restaurant. Als u rondkijkt, ziet u engelen en
godinnen. Zij stralen liefde uit en vormen de inspiratiebron voor de namen van onze
gerechten. De liefde loopt als een rode draad door onze kaart. Dat komt terug in
goddelijke creaties van de hand van onze chef Margreet Deen. Ze heeft een
voorliefde voor vegetarische gerechten. Daarnaast omarmt ze de culinaire trots uit
onze Hanzestad, de Doesburgsche mosterd. Deze verwerkt ze in onze prijswinnende
mosterdsoep maar ook in andere creaties en zelfs in een spannend dessert.
Onze vinoloog Ben van de Brink staat bekend als ‘de wandelende wijnkaart’. Hij is
een echte wijnliefhebber en heeft voor iedereen een passend wijnadvies op maat.
Laat u verrassen en geniet van de Liefde.

Philip Gastelaarsstraat 5A, 6981BH Doesburg, tel: 0313 65 97 07, www.restaurantdeliefde.nl,
email: info@restaurantdeliefde.nl

Voorgerechten
Hartstocht
Lauwwarme parelhoenfilet gevuld met een farce van noten en pesto op een salade
en een dressing van waterkers
Asaël (Engel van de creativiteit)
Gebakken ‘sigaartjes’ van opgerold deeg gevuld met feta, pikante boerenkaas,
groenten en een pikante salade met een dressing van honing en mosterd
Selene’s affectie (Selene is de godin van de maan)
Komkommerrolletjes gevuld met roomkaas, tomatenrolletjes met tomatenfeta,
diverse garnituren en balsamico dressing
Liefdessnoepjes
Marshmallow van een pikante gamba, snoepje van gevulde dadel, lolly van
Sallandse balkenbrij. Bij ieder snoepje serveren wij een passende dressing
Venusbonbon
Bonbon gemaakt van gerookte tonijnfilet met een mousse van tonijn omgeven met
een dressing van Doesburgsche mosterd
Valentijnssalade
Grove salade russe met een gorgonzola dressing en gemarineerde groenten

9,95
9,95
9,50
9,95
10,95
8,95

Soepen
Mosterdsoep
Onze specialiteit. Een mosterdsoep op basis van unieke Doesburgsche mosterd
met spek
Mosterdvissoep
Een mosterdsoep gemaakt van unieke Doesburgsche mosterd gecombineerd
met verschillende soorten vis
Vegetarische mosterdsoep
Een mosterdsoep bereid met unieke Doesburgsche mosterd
Aardperensoep
Romige soep van één van de vergeten groenten: aardperen
Paprikasoep
Tongstrelende soep op basis van rode paprika’s
Grootmoederssoep
Een heerlijke bouillon van diverse fijngesneden groenten naar het recept van
oma Ger

5,95
6,50
5,95
5,95
5,95
5,50

Tussengerecht
Jocaste’s tederheid (Jocaste is de vrouw van Oeidipus)
Spoom van mousserende wijn en een bolletje frambozenijs

7,50

Liefdesproeverij
Onze menukaart is een feestje om te lezen, horen we vaak van onze gasten. Kunt u toch
niet kiezen? Of wilt u gewoon lekker worden verrast? Dan bevelen we onze Liefdesproeverij
van harte aan.
Bij dit menu geeft u aan of u vis, vlees en vegetarisch wenst te eten. Wij zorgen ervoor dat u
naar hartenlust gaat genieten van een amuse en vijf gangen. U proeft zo de favorieten uit
onze kaart.

Amuse: liefdevolle groet uit de keuken;
Welkomst smok: twee koude voorgerechten die elkaar smokken (kussen);
Trio van soepjes: ons erepodium;
Liefdessnoepjes: twee warme voorgerechten die uw hart en maag verwarmen;
Hoofdgerecht: twee warme gerechten inclusief garnituur. Dubbel genieten;
Passie: drie verschillende desserts. Hier spat onze passie (voor patisserie) van af!

57,95 per persoon

Wijn verwarmt het hart
Om de Liefde nog meer te laten sprankelen, heeft onze vinoloog Ben van de Brink een
passend wijnadvies in petto. Vraag gerust naar een wijnarrangement.

Vishoofdgerechten
Adonis
Gebakken zeeduivel omwikkeld met katenspek en een saus van
Doesburgsche mosterd
El Amor
Gebakken victoriabaars met spinazie en een saus van garam masala
Vrijerij
Trio van verschillende soorten vis met saffraan saus
Eeuwige verkering
Gegrilde gamba’s met tagliatelle in een saus van knoflook en bieslook

24,50
22,95
24,95
28,50

Vleeshoofdgerechten
Schat van mijn hart
Gepocheerde varkenswangetjes op Bretonse wijze met een eigen mosterdjus
Aphrodite’s scharrel
Brommerige hoenderfilet met een paddenstoelenmousse
Innige liefde
Veluwse maïseend met koffiesaus
Mi Amore
Ossenhaas met een saus van rode wijn
Sudderliefde
Runderstoofpotje volgens eeuwenoude traditie bereid
Pure affectie
Gekonfijte lamsbout met en geparfumeerde jus van anijsster en tijm
Amore’s verrassing
Varkenshaas gevuld met boerenham en rode pesto en een saus van gepofte
paprika
Shamsiëls aanbeveling (Engel van de dag)
Verrassing van de chef

24,50
23,95
23,95
28,95
21,95
23,95
22,95
22,95

Vegetarische hoofdgerechten
Indiase affectie
Indiaas naanbrood gevuld met roergebakken groenten, yoghurtaardappelen
Vlammende innigheid
Linzen/ kikkererwtenburger met een saus van gepofte paprika met daarbij
rucola en een tomatensalsa
Hete liefde
Taartje van rode ui, chilipeper, noten met een schuim van sinaasappel en
gegratineerde aardappels met perzik
Allerliefste (Onze specialiteit, van harte aanbevolen door Yoreck en Margreet)
Een vegetarische mix van verschillende soorten kleine gerechten
Blinde date
Spinazierol gevuld met room en kazen, kroketjes van rode biet en risotto
geserveerd met pastinaakfrietjes
Vlinders in je buik
Ouderwetse soufflé van kazen, mosterd, noten, groenten en aardappelen

20,95

20,95

20,95
21,95

20,95
19,95

Al onze gerechten serveren wij met warme groenten van het seizoen met daarbij een
overheerlijke salade en aardappeltjes.

Kindermenu
Soepje naar keuze of fruitsalade
Frites met keuze uit kroket, kipnuggets of spareribs
Geserveerd met appelmoes en fritessaus
Kinderijsje
Verrassingsijsje

3,95
8,95
3,75

Hanzemenu
De Liefde is in de monumentale Hanzestad Doesburg te vinden. Daarom serveren we een
speciaal menu met een link naar ons rijke verleden. In 1447 trad Doesburg toe tot de
Hanze, een samenwerkingsverband op het gebied van handel tussen verschillende
(haven)steden in Europa.
Mosterdsoep
Onze prijswinnende soep van de enige echte Doesburgsche mosterd;
Zwijnenpotje
Varkenshaaspuntjes met spekjes, uien en champignons in een romige kerriesaus
inclusief garnituur;
Kopje koffie
26,50

3-gangen Verwenmenu
Laat u verwennen. U geeft aan of u vis, vlees of vegetarisch wenst, wij zorgen voor een met
liefde bereid menu.
Soep
Deze mag u zelf kiezen uit de kaart;
Hoofdgerecht
Verrassing van de chef;
Dessert
Trio van verschillende, huisgemaakte desserts

34,95

4-gangen Verrassingsmenu
Voor wie van een avontuur op het bord houdt. U geeft aan of u vis, vlees of vegetarisch
wenst, wij zorgen voor een diner dat elke maand verrassend anders is.
Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht
Dessert

39,95

Dessert
Dottige luxe
Tuiles gevuld met een mousse van champagne
Gouden kus
Goudstaafje gevuld met een mousse van stukjes chocolade en room
Liefde op het eerste gezicht
Grand dessert voor twee personen bestaande uit diverse lekkernijen
Hemels genot
Huisgemaakte chocoladetaart met slagroom
Smoorverliefd
Romige hangop volgens familierecept vermengd met vers fruit
Liefdespalet
Palet met diverse soorten kaas en chutneys
Snoezige passie
Dadelcakejes overgoten met warme dadelsaus, walnotenijs en slagroom
Verleidelijke zoetigheid
Pinda-ijs met warme witte chocoladesaus en slagroom
Met je hoofd in de wolken
Doesburgsche mosterdmousse met geslagen room en kaneel

8,50
9,50
20,95
5,50
8,50
12,95
9,50
8,95
8,50

Nagenieters
Irish Coffee
Koffie met whisky en slagroom
French Coffee
Espresso met Grand Marnier en slagroom
Kiss of Fire
Espresso, Cointreau, Tia Maria en slagroom
Italian Coffee
Espresso met Amaretto en slagroom
Cafe d’amour
Koffie met Cointreau, cacaopoeder en kaneel
Liefdesaanbeveling
Koffie met een wisselende tongstrelende likeur, ontdek onze passie
Angels Kiss
Koffie met een glas Crème de Cacao afgedekt met ongeslagen room

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

