> SOEPEN <
MOSTERDSOEP

6

op groninger wijze met droge worst
of op drentse wijze met spekjes

GROENTESOEP

6

gererveerd mét of zonder ballen*

SOEP VAN DE CHEF

6

> VOORGERECHTEN <
BROODPLATEAU*

7

SPINAZIESALADE*

8

NOT SO CEASAR SALAD

8

RIB EYE CARPACCIO

11

ZALM CARPACCIO

12

TAPAS PLATEAU VOOR 2 PERSONEN

26

rustiek breekbrood met huisgemaakte aioli,
kruidenboter en pesto

salade van spinazieblad, zongedroogde tomaat, ei
mozzarella, gebrande noten en frambozendressing

Romana sla, kip, haricot verts, kappertjes,
ansjovis, tomaat en croutons

Dun gesneden licht gerookte rib eye, met Parmezaan,
gebruneerde sesamzaadjes, rucola
en dressing van granaatappel

dun gesneden gerookte- en verse zalm
met kappertjes en dille vinaigrette

diverse koude vis-, vlees- en vegetarische hapjes
geserveerd met brood, kruidenboter, aioli, pesto
› gerechten aangeduid met een * zijn vegetarisch ‹
› heeft u een allergie? Meld het ons! ‹

> HOOFDGERECHTEN <
SATÉ

17

DRUMSTICKS MET GELE CURRY

17

saté van malse kippendijen, satésaus, kroepoek
lichtpittige gele curry met o.a. knoflook, spaanse pepers,
paprika, malse drumsticks, geserveerd met rijst.
* Ook vegetarisch mogelijk *

15

COQ AU VIN

17

SPARE RIBS

18

SCHNITZEL ‘KLASSIEK’

19

In rode wijn saus gestoofde kip

400gram gebakken gepanneerde varkensschnitzel
met saus naar keuze: pepersaus of Champignonroomsaus
Of met gebakken ui, spek, champignons en ei

LET’S SURF EN TURF

24

Gegrilde entrecote met gamba’s en gedroogde ham

ZEEDUIVEL

22

GLANZENDE HEEK

17

SCHOLFILET

17

GEVULDE PORTOBELLO*

16

In paprika gekruide zeeduivel met toscaanse ratatouille
gecarameliseerde heekfilet met zoetzure sjalotjes, rijst

gebakken scholfilet geserveerd met knoflookboontjes
een met geitenkaas gevulde grote kastanjechampignon
met honing en noten

LASAGNE*

15

PASTA FORMAGGIO*

14

PASTA SALMONE

17

Met groenten, gehakt en tomatensaus.
* ook vegetarisch mogelijk *

Pasta met gorgonzola, parmezaan, tomaat

Pasta met zalm, spinazie, cherry tomaatjes, roomsaus

› onze hoofdgerechten worden geserveerd met gepofte aardappel of frieten

en een seizoenssalade < > pasta’s worden geserveerd met een salade ‹

> TAFELGRILLEN <
TAFELGRILL VANAF 2 PERSONEN

5 SOORTEN VLEES OP EIGEN TAFELGRILL
GESERVEERD MET FRIET, SAUSJES EN SALADE

25 P.P.

> KINDERGERECHTEN <
HAMBURGER MET FRIET

7

CHEESEBURGER MET FRIET

7

PANNENKOEK MET STROOP OF POEDERSUIKER

6

PANNENKOEK APPEL / RIETSUIKER

7

Een kinderportie van bijna al onze hoofdgerechten
Is mogelijk, vraag de bediening

> DESSERTS <
OREO’S CHEESECAKE

7

CHARLOTTE MALAKOV

7

MERINGUE TORENTJE MET BOSVRUCHTEN

7

CHOCOLADE BANANENCAKE

6

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN

9

Met stratiatella ijs

‘tiramisu-taart’ met aardbeien, langevingers,
grand marniers, slagroom en gemalen amandelen

Met bolletje ijs

