
www.gasterhoon.nl

Een romantische Valentijn
Het Kasteel van Rhoon 

& BIGGO restaurant 

Dorpsdijk 63, Rhoon, (010) 501 88 96
www.hetkasteelvanrhoon.nl  |   / KasteelRhoon

Het Wapen van Rhoon

Dorpsdijk 42, Rhoon, (010) 501 52 30 
www.hetwapenvanrhoon.nl  |   / HetWapenvanRhoon

Restaurant Blanc

Bellevue Groothoofd

Boomstraat 37, Dordrecht, (078) 633 25 00
www.bellevuegroothoofd.nl  |   / BellevueDordrecht

Boomstraat 37, Dordrecht, (078) 633 25 00
www.bellevuegroothoofd.nl  |   / BellevueDordrecht

Steaks & Chardonnay

Boomstraat 37, Dordrecht, (078) 633 25 00
www.bellevuegroothoofd.nl  |   / BellevueDordrecht

De Poort van Dordt

Groothoofd 1, Dordrecht, (078) 633 25 15
www.depoortvandordt.nl |   / DePoortvanDordt

12, 13 en 14 februari 

Driegangenmenu Driegangenmenu Driegangenmenu

12, 13 en 14 februari 

12, 13 en 14 februari 

Valentijn 
Sleep & Dream 
arrangement

12, 13 en 14 februari 
12, 13 en 14 februari 

12, 13 en 14 februari 12, 13 en 14 februari 

Art & Dining

Museumstraat 38, Dordrecht, (078) 632 91 00 
www.art-dining.nl  |   / ArtAndDining

Crème van pompoen, scampi, schuim 
van kokos, citroenbasilicum

❤ ❤ ❤
Gegrilde heilbot, gestoofde ossenstaart, eigen jus, 

geroosterde wintergroenten, gepofte zoete aardappel

❤ ❤ ❤
Marshmallow, passievrucht, vanillecrème, 

mangosorbet, meringue

Rouleaux van tonijnfi let met radijsachtigen, 
pindacrumble, quinoa, schuim van pandanblad en 

geschaafde kaffi rlimoen
❤ ❤ ❤

Gebraden ossenhaas met eigen stoof, bitterbal van 
sukade, uien, bloemkool en rode wijnjus

❤ ❤ ❤
Liefdevol dessert waarin de smaken witte chocolade, 

passievrucht en rozenblaadjes verwerkt worden

Harttompouce van zalm met frisse sla, zoetzure 
komkommer en saffraandressing

❤ ❤ ❤
Hoenderfi let à la saltimbocca met salie, rauwe ham, 

gedroogde cherrytomaatjes, tagliatelle, roergebakken 
spinazie en bospaddenstoelensaus

❤ ❤ ❤
Samen heerlijk genieten van een zorgvuldig 

samengesteld dessert in het teken van de liefde

Dun gesneden zeebaars geserveerd met appel, 
rozijntjes en pompoen

❤ ❤ ❤
Gebraiseerd kalfsvlees met pastinaak en truffel, 

geserveerd in een verrassende verpakking
❤ ❤ ❤

Gebraden ossenhaas met diverse bereidingen van 
knolselderij, spinazie, kruidenzwam en eigen jus

❤ ❤ ❤
Chocoladedessert met citrus 

Hapjesplateau: vitello tonato, carpaccio, gerookte zalm, 
garnalensalade, geitenkaas, brood en smeersels

❤ ❤ ❤
Surf & Turf van bavette en gamba’s

❤ ❤ ❤
Valentijnsdessert

Dun gesneden runderlende in combinatie met tartaar, 
gepocheerd hoeve-ei en truffelvinaigrette

❤ ❤ ❤
Gebraden bavette met geroosterde groentes, krokante 

aardappel en jus van gepofte sjalot
❤ ❤ ❤

Liefdevol dessert waarin de smaken witte chocolade, 
passievrucht en rozenblaadjes verwerkt worden

€ 49,50 
Per persoon, inclusief prosecco, wijn bij het 

diner en koffi e/thee met friandises 

€ 60,00 
Per persoon, inclusief prosecco, 3 glazen wijn 

en koffi e/thee met friandises

€ 32,50
Per persoon, inclusief prosecco

€ 75,00 
Per persoon, inclusief prosecco, 2 glazen wijn 

en koffi e/thee

€ 37,50 
Per persoon, inclusief prosecco, 1 glas wijn en 

koffi e/thee. Ontvangst in de Koepel met een 
glas prosecco en een amuse.

€ 40,00 
Per persoon, inclusief prosecco, 2 glazen wijn 

en koffi e/thee met friandises

Win een overnachting!
Reserveer nu voor een Valentijnsdiner in één van 

bovenstaande restaurants en maak kans op een gratis 
overnachting in het Bruidshuisje bij Het Kasteel van 
Rhoon of in de Bruidssuite van Bellevue Groothoofd. 

Bekendmaking winnaar op maandag 15 februari 
via onze Facebookpagina’s.

Driegangenmenu Viergangenmenu
Driegangenmenu

Driegangenmenu met 
hotelovernachting, exclusief ontbijt

€ 62,50
Per persoon, inclusief prosecco

• Overnachting in één van onze luxe hotelkamers
• Kamer versierd met rozenblaadjes
• Inclusief ontbijt in Restaurant Blanc

€ 50,00 
Per persoon, op basis 

van 2 personen


