OM MEE TE BEGINNEN.. .
REUZEN BROOD PLANK € 6,50
Met diverse smeersels
ITALIAANSE TOMATENSOEP € 5,50
Met provencaalse knoflook croutons
MOSTERDSOEP € 6,50
Fijn gesneden prei en friese droge worst
PADDENSTOELEN BOUILLON € 6,50
Diverse soorten paddenstoelen, kervel en ossenstaart
STEAK TARTAAR € 13,50
Oosterse steak tartaar met wakame, little gem en sesamdressing
RUNDER CARPACCIO € 12,50
Van dun gesneden rund met truffelmayo, parmezaanse kaas en notenmix
GEVULDE PORTOBELLO
€ 10,50
Gevuld met brie, noten, pesto en een coulis van paprika
TRIO VAN VIS € 12,50
Drie soorten gerookte vis uit de waddenzee met zeewier-mosterd dressing

sharing is caring!
Proeverij van voorgerechten
te bestellen vanaf 2 personen
€11,75 p.p

VLEES

GESERVEERD MET FRIET, SALADE & WARME GROENTEN
TEXAS BBQ SPARE RIBS €23,50
Spareribs met een gerookte paprika honing lak,
knoflook & sherrysaus
CHICKEN BUTTERFLY €21,50
Krokante kip gemarineerd in karnemelk met zoetzure tomatensalsa
OSSENHAAS TOURNEDOUS €32
Uit de weide van Seisbierum, geserveerd met truffeljus
RUNDVLEES BURGER € 19,50
Fryske rundvlees uit de weide van Seisbierum, spek,
cheddar & whiskysaus. Geserveerd met friet
MIXED GRILL €23,50
Van rund, kip en varken geserveerd met pepersaus

VEGA
VEGA BIETENBURGER €18,50
Bietenburger met gember-limoenmayo.
Geserveerd met friet
GROENTE CURRY € 19,50
Rijkelijk gevuld met chere, gember, laos, limoenblad en kokosmelk.
Geserveerd met naanbrood
GROENTE KEBAB €19,50
Tandoori kruiden, knoflookyoghurt en naanbrood
KAASFONDUE DE REUS €21,50
Met diverse groenten, brood en roseval aardappelen

VIS
CATCH OF THE DAY €22,50
Vraag de ober naar de vangst van vandaag!
GEBAKKEN ZALM €24,50
Geserveerd met roomsaus, basilicumpesto en zeekraal
KABELJAUWFILET €25,50
Met een botersaus van saffraan
en 2 zwarte tijgergarnalen
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THERE IS ALWAYS PLACE FOR . .
CREMÉ BRÛLEE €8,95
Gemaakt van steranijs, vanille en passievruchtijs
MONCHOU DESSERT €8,Huisgemaakte monchoutaart met fruit ijs
WARME CHOCOLADETAART € 8,95
Fruit ijs met vers fruit en slagroom
AARDBEI VERWENNERIJ €9,Vanille roomijs met hollandse aardbeien en chocoladesaus
TRIO VAN SORBET €8,95
Met vers fruit, slagroom en kletskop van munt
KINDERIJS € 4,50

sharing is caring!
Proeverij van desserts
te bestellen vanaf 2 personen
€9,75 p.p

