
 
 

   

MAUVE’S EXPOSITIE 
 

Lokaal | Seizoen | Inspirerend 

 

 

VOORGERECHTEN 
 

Uit de weide  10,- 

Weesper lamsham | groene asperges | kwartelei | brioche   

 Picpoul de Pinet, Domaine Guillemarine, Frankrijk 

 

Uit het water  8,- 

Makreel | avocado | wortel | olijf | citroen | pinda  

 Pinot Grigio, Elena Walch, Italië 

 

Van het land  7,- 

Paprika | ricotta | hazelnoot | truffelhoning    

 Valpolicella, Tenuta Sant’ Antoni, Italië  

 

Chefs inspiratie  7,- 

Wekelijks wisselende soep van de chef 

 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

Uit de weide  18,- 

Limburgs kloostervarken | venkel | bbq spices | zoete aardappel | chimichurri 

 Pinot Noir, Macon Rouge Louis Jadot, Bourgogne 

 

Uit het water  19,- 

Roodbaars | saffraanpapardelle | aubergine | paprika | courgette  

 Chardonnay, Simonsig, Zuid-Afrika 

 

Van het land  16,- 

Couscous | bloemkool | ras el hanout | dadel | pistache | mint | tomaat 

  ‘Esprit de Grenache’, Grangeneuve, Zuid-Frankrijk  

 

 

 

MAALTIJDSALADES 
 

Som Tamsalade 13,- 

Oosters gemarineerde kipstukjes | Thaise groentensalade 

 Picpoul de Pinet, Domaine Guillemarine, Frankrijk 

 

Salade geitenkaas  12,-            12,- 

Kruidensla | paprika | honing | pistache 

 Pinot Grigio, Elena Walch, Italië 

 

Salade plein mer  19,- 

Oester | graved lachs | softshell krab | gamba | coquille 

 Cava Brut, Conde de Caralt, Spanje  

  



 
 

   

MAUVE’S KLASSIEKE WERKEN 
 

 

VOORGERECHTEN  
 

Gerookte rundercarpaccio 12,- 

Runderhaas | groene salade | tapenade | cashew | pijnboompitten | truffeldressing   

 Pinot Noir, Macon Rouge Louis Jadot, Bourgogne 
 

Escargots ‘Bourgignon’ 7,- 

Slakken | boter | look | peterselie | boerenbrood 

 Picpoul de Pinet, Domaine Guillemarine, Frankrijk 

 

Graved lachs 10,- 

Zalm | dille | mosterd | crème frâiche | kappers | citroen 

 Chardonnay, Simonsig, Zuid-Afrika 

 

Quiche geitenkaas 9,- 

Geitenkaas | filodeeg | rode ui | tijm  

 Pinot Grigio, Elena Walch, Italië 

 

Oesters ½ dozijn  14,-  

Fine de Claire  dertien in een dozijn  27,- 

Crushed ice | sjalottenazijn   

 Sancerre, Paul Prieur, Loire  

 
Proeverij (te bestellen vanaf 2 personen)                               Prijs per persoon  14,-  

Verschillende voorgerechtjes 

 Champagne Brut, Laurent Perrier (0,2ltr) 

 

 

SOEPEN  
 

Kreeftenbisque   8,- 

Crouton | rouille | gruyère 

 

Romige tomatensoep 5,-  

Pijnboompitten | room | basilicum 

 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

Sliptong 22,-  

À la meunière | side salad | frites | remoulade  

 Chardonnay, Simonsig, Zuid-Afrika 

 

Boerderijkip  17,- 

Gegrild | sjalot | champignon | spek | aardappel 

 Pinot Noir, Macon Rouge Louis Jadot, Bourgogne 

 

Mauve Burger 16,-  

Angus rundvlees | guacamole | bacon | Cheddarkaas | sla | tomaat | uienringen 

 Tempranillo, Club Privado, Rioja 

 

Steak & Frites 24,-  

Runderentrecote | frites | bearnaise | side salad  

  ‘Esprit de Grenache’, Grangeneuve, Zuid-Frankrijk  

 

Penne Arabiata 15,- 

Tomaat | chili | knoflook | olijfolie | Parmezaan  

 Valpolicella, Tenuta Sant’ Antoni, Italië 

 



 
 

   

MAUVE’S KLASSIEKE SLUITSTUKKEN 
 

NAGERECHTEN 

 

Crème brûlée 6,- 

Caramel | bourbon vanille 

 Noble Semillon, Viu Manent, Zuid-Afrika 

 

Gooische vrouw 8,- 

Warme vloeiende chocoladecake | wittechocolade-ijs 

 Monastrell Dulce, Casa Ermita, Spanje 

 

Cheese cake 7,- 

Bastogne | roomkaas | crème fraîche  

 Tawny Port 10 years, Taylor’s, Portugal 

 

Sorbet 5,- 

Spuitwater | coulis | sorbetijs 

 Pink Port, Croft, Portugal 

 

Kaas uit het dorp  12,- 

Plateau kazen | binnenlands | buitenlands | door C. v.d. Bor uit Laren  

  ‘Esprit de Grenache’, Grangeneuve, Zuid-Frankrijk 

  

Snoepwinkeltje  9,- 

Parfait | roomijs | pannacotta | marshmellow | espuma 

 Monastrell Dulce, Casa Ermita, Portugal 

 

Mondvermaakjes 4,- 

Patisserie | 5 stuks | voor bij de koffie of thee  

 

KOFFIE EN THEE vanaf     2,50 
 

Espresso klein | sterk | volle smaak 

Dubbele Espresso dubbel zoveel | sterk 

Café Crème koffie | lang gezet 

Cappuccino espresso | melkschuim  

Koffie Verkeerd koffie | veel melk | weinig melkschuim 

Latte Macchiato koffie | veel melk | veel melkschuim 

Panna Montata espresso | toef slagroom 

Corretto espresso | scheutje Grappa 

IJskoffie koffie | sterk | vanille-ijs 

Warme chocolademelk slagroom  

Glas thee keuze | verschillende smaken 

Verse muntthee munt | met honing 

  

SAMENGESTELDE KOFFIE’S 7,-  

 

Hollandse koffie advocaat | room  

Irish koffie whiskey | bruine suiker | room   

Italiaanse koffie Amaretto DiSaronno | room  

French koffie Cointreau | room   

Spaanse koffie Licor 43 | room 

Jamaican koffie Tia Maria | room 
 

 

 

 
 



 
 

   

 

Anton Mauve (1838-1888) 

Anton Mauve bezoekt in 1882 voor het 

eerst Laren. 

Vol enthousiasme schrijft hij aan zijn 

vrouw over Laren. “ ’t Is aandoenlijk mooi 

hier, van een fijnheid van lijnen, een 

liefelijke poëzie straalt uit alles, 

binnenhuizen, wegen, akkers, boschjes en 

de menschen is van het liefste soort dat te 

bedenken is.’’ 

Mauve is dan al een erkend schilder van 

de Haagse school. Een jaar later denkt hij 

erover om in Laren te gaan wonen, hij 

vindt het een luilekkerland voor een 

schilder. 

In 1885 woont de schilder in Villa Ariëtte 

aan de Naarderstraat. In Laren trekt hij 

voor het eerst met veldezel en 

schilderskist de natuur in. Hier ontdekt hij 

de heidevelden met de schapen van 

schaapherder Gijs Kok. Zijn schilderijen 

van de schaapskudden vinden gretig 

aftrek. 

Vooral de schilderijen van de schapen die 

naar de kijker toelopen zijn geliefd, deze 

sheep coming waren meer waard dan  

de sheep going (schapen die van de kijker 

weglopen). 

Mauve was een aangetrouwde neef van 

Vincent van Gogh. Hij was het ook die 

Vincent zijn eerste schilderskist gaf. Van 

Gogh had een grote bewondering voor 

hem. Toen Mauve in 1888 overleed 

schilderde Vincent ‘Souvenir de Mauve’ 

als eerbetoon aan zijn oom en geliefde 

leermeester. Dit schilderij hangt nu in het 

Kröller Müller Museum in Otterlo.  

De herinnering aan Mauve leefde ook in 

Laren voort. Laren groeide uit tot een 

internationaal kunstcentrum en het dorpje 

zou al gauw gaan pronken met de naam 

‘Het Land van Mauve’. 

 

 


