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diner
KAART

VLEESGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Tomatensoep

5,50

Soep van de dag

5,50

Saté van kipfilet

6,75

Spiesjes van kipfilet met yakatori marinade
geserveerd met sla, atjar, kroepoek,
gedroogde uitjes en satésaus

Altijd een verrassing		

Brood & lekkernijen
Vers vloerbrood van Bakkerij Ypma uit Heeg,
geserveerd met kruidenboter, tapenade en aioli

New york burger

Carpaccio		11,00
Carpaccio van gerookte biefstuk
met zongedroogde tomaten, rode ui, olijven,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Gebakken champignons

8,50

10,25

Gefrituurde grote garnalen
in tempura beslag (5 stuks)
geserveerd met piri-piri saus

Trio van vis		13,50
Warm gerookte zalm, gerookte forel
en gebakken gamba’s met gefrituurde
peterselie en wasabi mayonaise
Allergie? Vraag het bedienend personeel
naar de allergenen informatie...

17,50

17,00

Geitenkaas		16,00
Frisse salade met Friese geitenkaas
van “de Molkerei”, pecannoten en
balsamico-honing-dressing,
geserveerd met vloerbrood en roomboter

Fish & Chips		17,00

17,00

Zalmfilet		23,75
Verse zalmfilet met venkel, roomboter
en verse kruiden, uit de oven
Verse “Wylde Fryske iel” uit het Heegermeer
van visserijbedrijf F. Visserman, gebakken
in roomboter en afgeblust met witte wijn

20,50

17,75

Kalfsoester		24,00

Vegetarische lasagne

17,50

Frites, appelmoes en mayonaise

Mixed Grill		24,75

Kibbeling

17,00

Dame Blanche

6,50

Panna cotta met frambozen sorbetijs,
rood fruit en slagroom

Chocoladetaartje

8,00

Warm chocoladetaartje met vloeibare
chocoladevulling, geserveerd met
witte chocolade-ijs en slagroom

7,50

Aardbeien		7,75
Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom
9,50

met huisgemaakte remouladesaus en friet		

Spareribs

Frisse salade met gebakken biefstukpuntjes,
teriyakisaus en sesamzaadjes, geserveerd
met vloerbrood en roomboter

Panna cotta		7,50

KINDERMENU’S (t/m 12 jaar)
Bitterballen, frikandel,
kaasstengel of kipnuggets

Beef teriyaki		17,00

Vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Burger gemaakt van avocado, mais en quinoa,
tussen een Miami bun met sla, Mexicaanse salsa,
cheddar kaas en burgersaus

Malse kalfsoester, rosé gebakken,
seizoensgroenten, geserveerd
met rode portsaus en witte druiven

Frisse salade met gemarineerde
gamba’s piri-piri (10 stuks) geserveerd
met vloerbrood en roomboter

DESSERTS

Vegetarische lasagne gemaakt van tomatensaus,
courgette, spinazie, paprika, basilicum en
geraspte jong kaas, geserveerd met een
frisse salade en vloerbrood

Avocado burger

16,50

		

VEGETARISCHE GERECHTEN

Varkenshaasmedaillons van het
Gaasterlands kruidvarken geserveerd
met gebakken knoflookchampignons en jus

Biefstuk, varkenshaas en kipfilet,
seizoensgroenten, geserveerd met
gefrituurde uienringen en kruidenboter

Gamba’s piri-piri

Paling		25,50

Gemarineerde malse ribbetjes
geserveerd met diverse sausjes

Varkensmedaillons

Gamba’s Aioli		17,50

Gefrituurde kibbeling en frites
geserveerd met huisgemaakte remouladesaus

Schnitzel		18,00
Grote gepaneerde varkensschnitzel (350 gr.)
geserveerd met een huisgemaakte jägersaus
6,00

MAALTIJDSALADES

Gepelde garnalen (15 stuks)
met Spaanse pepertjes, knoflook
en kruiden, geserveerd met brood

Gefrituurde krokante kipfiletburger
op een Miami bun met sla, tomaat,
komkommer, bacon, rode ui, cheddar kaas
en honing-mosterdsaus

Spareribs

Dungesneden bietjes met Friese geitenkaas
van “de Molkerei”, walnoten, kaaskletskopje
en balsamico-honing-dressing

Torpedo garnalen

21,75

Burger van 100 % rundvlees op een
Miami bun met sla, tomaat, augurk,
mosterd mayonaise, bacon, cheddar kaas
en burgersaus

Chunky chicken burger

Knoflookchampignons gegratineerd
met brie geserveerd met vloerbrood

Bietencarpaccio met geitenkaas

Biefstuk van de Black Angus
Malse biefstuk van het Ierse Angus rund,
seizoensgroenten, geserveerd met
huisgemaakte pepersaus

Italiaanse tomatensoep van rijpe tomaten
met basilicum 		

VISGERECHTEN

10,50

Griekse yoghurt
Trifle van griekse yoghurt, Bastogne,
rood fruit en slagroom

7,50
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LUNCH
KAART

BROODJES

LUNCHGERECHTEN

Keuze uit vers wit of bruin vloerbrood

Kroketten op brood

van bakkerij Ypma uit Heeg

Twee ambachtelijke rundvleeskroketten
geserveerd met mosterd. Keuze uit vers wit
of bruin vloerbrood van bakkerij Ypma uit Heeg

			
Brie
9,50
Brie met honing en walnoten uit de oven

Warme beenham

8,75

Gebakken beenham geserveerd
met honing-mosterdsaus

Carpaccio van gerookte biefstuk

10,75

Gerookte biefstuk, sla, rode ui,
Parmezaanse kaas, olijven, zongedroogde
tomaten en truffelmayonaise

Tonijnsalade

9,75

Huisgemaakte tonijnsalade met sla,
kappertjes en rode ui

Clubsandwich

10,25

5,50

Italiaanse tomatensoep van rijpe
tomaten met basilicum en room

Soep van de dag		5,50
Altijd een verrassing!

Naturel

6,00

Nutella

7,25

16,50

Frisse salade met gemarineerde
gamba’s (10 stuks) en piri-pirisaus,
geserveerd met vloerbrood en roomboter

Bief teriyaki salade		17,00

Burger van 100 % rundvlees op een
Miami bun met sla, tomaat, augurk,
mosterdmayonaise, bacon,
cheddar kaas en burgersaus

Frisse salade met gebakken biefstukpuntjes,
teriyaki saus en sesamzaadjes, geserveerd
met vloerbrood en roomboter

v.a. 7,00

Pannenkoek appel-kaneel

7,50

Pannenkoek d’Ald Wal

8,25

Pannenkoek belegd met kaas, ham en spek

BOERENTOSTI
Keuze uit vers wit of bruin vloerbrood

16,00

Miami bun met gefrituurde krokante
kipfiletburger, bacon, cheddar kaas, sla,
tomaat, komkommer, rode ui en
honing-mosterdsaus, geserveerd met frites

van bakkerij Ypma uit Heeg

EIERGERECHTEN

Kaas

5,00

Ham en kaas

5,75

Keuze uit vers wit of bruin vloerbrood
van bakkerij Ypma uit Heeg

Burger gemaakt van avocado, mais
en quinoa, tussen een Miami bun met sla,
tomaat, komkommer, rode ui,
Mexicaanse salsa, cheddar kaas en burgersaus

Uitsmijter

v.a. 8,00

Drie gebakken eieren met beleg
naar keuze op brood

Uitsmijter d’Ald Wal		9,00

Saté van kipfilet		16,75
Spiesjes van kipfilet met yakatori marinade,
geserveerd met sla, atjar, kroepoek,
gedroogde uitjes en satésaus

Gefrituurde kibbeling en frites geserveerd
met huisgemaakte remouladesaus en salade

Pannenkoek
Met beleg naar keuze

New york burger		16,00

Fish & Chips
Allergie? Vraag het bedienend personeel
naar de allergenen informatie...

Geitenkaassalade		16,00
Frisse salade met geitenkaas
van “de Molkerei”, walnoten en
balsamico-honing-dressing,
geserveerd met vloerbrood en roomboter
Gamba’s piri-piri salade

Avocado burger		16,00

SOEPEN

PANNENKOEKEN

10,75

Gehaktbal van slagerij Romke Rijpma uit
Gytsjerk met een heerlijke jus en gebakken ui
Keuze uit vers wit of bruin vloerbrood
van bakkerij Ypma uit Heeg of frites

Chunky chicken burger

Bacon, gerookte kipfilet, sla, tomaat,
komkommer en kerriemayonaise

Tomatensoep

Gehaktbal

8,50

MAALTIJDSALADES

16,75

Drie gebakken eieren met ham,
kaas en spek op brood
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