Voorgerechte"
Tomatensoep

Italiaanse tomatensoep van rijpe tomaten
met basilicum en room

Soep van de dag
Altijd een verrassing

5,00

Hoofgerechten vlee#

Hoofgerechten vi#

Biefstuk van de Black Angus

18,75

Grote garnalen en chorizo gebakken in
knoflookolie en piripiri saus geserveerd
met een frisse salade, aioli en brood

Classic Burger

15,00

Malse biefstuk van het Ierse Angus-rund
geserveerd met huisgemaakte pepersaus

5,00

Burger van 100 % rundvlees op een Miami-bun
met sla, tomaat, komkommer,
gebakken ui, spek, cheddarkaas en burgersaus

Brood & lekkernijen

6,00

Gebakken geitenkaas

8,75

Pulled chicken salade

9,00

Kip curry

16,00

Carpaccio

9,90

Grote gepaneerde varkensschnitzel (300 gr.)
geserveerd met een huisgemaakte
romige saus van champignons, spek en ui

Schnitzel

16,75

Varkenshaas

17,50

Sparerib

19,00

Vers brood met kruidenboter, tapenade en aioli

Lauw warm gebakken geitenkaas met rucola,
walnoten en vijgenconfituur

Kleine salade van pulled chicken
en verse galiameloen
met een roasted-sesam dressing

Carpaccio van gerookte biefstuk met
zongedroogde tomaten rode ui, olijven,
Parmezaanse kaas en balsamico crème

Gerookte lamsham

11,00

Garnalentrio

12,50

Gerookte lamsham met
geroosterde groene asperges

Garnalenkroket met cocktailsaus,
gamba’s teriyaki en torpedogarnalen in chilisaus

Saté royaal

Spies van kipfilet (300 gr.) met Indonesische
satékruiden geserveerd met sla, atjar,
kroepoek, gedroogde uitjes en satésaus

Malse kipfilet met wokgroenten in
romige kerriesaus geserveerd met rijst

Gemarineerde varkenshaas van het
Gaasterlands kruidvarken met een
saus van spek, ui en tijm

Gemarineerde malse ribbetjes
geserveerd met diverse sauzen

16,50

Geitenkaas

12,75

Vis van de dag

18,50

Gamba’s

15,00

Zalmfilet

23,50

Snoekbaarsfilet

19,50

Bief teriyaki

15,50

Paling

24,00

Vraag de bediening naar de vis van de dag

Zalmfilet met pesto en kaas uit de oven

16,00

Gebakken snoekbaarsfilet met remouladesaus

Verse “Wylde Fryske iel” uit het Heegermeer
van visserijbedrijf F. Visserman, gebakken
in roomboter en afgeblust met witte wijn

Kerrie-appel-quinoa burger tussen
een rode biet-brioche met sla, tomaat,
komkommer, cheddarkaas en burgersaus

Ravioli

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie
in een romige tomatensaus geserveerd
met rucola en Parmezaanse kaas

Gebakken geitenkaas

Gebakken geitenkaas met rucola,
walnoten en vijgenconfituur

Ossenhaaspuntjes

Gebakken ossenhaaspuntjes (250gr.)
in een romige pepersaus geserveerd
met gefrituurde uienringen

Rib roast

Voor de vlees liefhebber! 300 grams
varkens rib roast met tuinkruidensaus

24,75

22,50

Lamsfilet

Malse lamsfilet geserveerd
met een honing-tijm jus

Mixed grill

Spareribs, ossenhaaspuntjes en kipsaté
geserveerd met gefrituurde uienringen
en diverse sauzen

24,00

24,75

15,00

Frisse Salade met gemarineerde
gamba’s (10 stuks) geserveerd met brood
en kruidenboter

Frisse salade met gebakken ossenhaaspuntjes
en teriyaki saus geserveerd met brood
en kruidenboter

Dame Blanche 3.0

6,50

Aardbeien

6,75

Brownie

6,00

Mango sorbetijs

7,00

Hazelnoot crunch

6,50

Witte chocolade-ijs, Ruby chocolade-ijs
en vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom

17,00

Huisgemaakte brownie met walnoten,
karamelsaus en vanille-ijs

15,00

Mango sorbetijs met verse meloen,
geraspte kokos en slagroom

Hazelnoot bavarois met hazelnootstukjes
en vanillesaus

Kindermen%
Bitterballen, frikandel of kipnuggets

6,75

Saté van kipfilet, biefstuk of kibbeling

9,50

Frites, appelmoes en mayonaise

Frisse salade met geitenkaas, zongedroogde
tomaten, olijven en mosterddressing
geserveerd met brood en kruidenboter

Dessert#

Hoofgerechten vegetarisc$
Quinoa burger

Specialiteite"

Maaltijdsalade#

Gamba’s

Net zoals het gewone hoofdgerecht alleen dan in het
klein, geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise

Kinderijsje

Allergie? Vraag het bedienend personeel
naar de allergenen informatie...

3,500

