Voorgerechten
BROOD MET SMEERSELS

17.30 - 22.00 UUR

€6.5

CARPACCIO VAN RUND
met rucola, oude kaas flakes, broadbeans & pesto

€9

TOMPOUCE VAN GEROOKTE ZALM
met rode biet, groenten in het zuur, dille & mierikswortelmayonaise

€9

GEBAKKEN BUIKSPEK
met rode kool, vijgen, hazelnoot & een lak van appelbalsamico

€9

VEGAN STEAK TARTARE
met rode biet, paddenstoel, spinazie, pulled aubergine & wortelcrème

Soepen & Salades
€6.5

TOMATENSOEP
met zure room, lente ui, brood & boter

€6.5

SOEP VAN DE MAAND
vraag de bediening

€9.5

GEBAKKEN CAESAR SALADE
met romaine sla van de bakplaat, kippendij, bacon, ei, oude kaas flakes, brood & boter

€10

.5

€16

BUDDAH BOWL
met rijst, spinazie, tomaat, komkommer, rode kool, rode biet & vegan mayonaise

Nagerechten

CHEDDAR
BACON
TOMAAT
AVOCADO
WHISKYUITJES
BBQ BERENBURGSAUS
FRIET

€9

Stadshappen
LASAGNE
met rundergehakt, ratatouille & kaas

€14

.5

QUICHE
met broccoli, tomaat & camembert

€14

.5

CURRY MADRAS
met kippendij of gamba’s, rijst & naanbrood

€14

.5

LINGUINE *
met kippendij, pesto, rucola & oude kaas flakes

€14

.5

* kan ook vegetarisch
besteld worden

Hoofdgerechten

.5
€23

RUNDER RIBEYE
met gestampte aardappel, seizoensgroenten & chimichurri boter

GESTAMPTE AARDAPPELEN
GEBAKKEN RIJST
FRIET

€2.5

€8

DOCKUMER TIRAMISU
met mascarpone, fryske dumkes, espresso & berenburg

€19

.5

SMOKED RIBS
met een maiskolf, gepofte zoete aardappel met kruidencréme & knoflooksaus

€8

PANNA COTTA VAN KOKOS
met citroengras, passievrucht, pinda’s, mangocoulis & rode peper

€21

.5

ZEEBAARSFILET
met gekonfijte krieltjes, gepofte tomaatjes, zeegroenten & basilicumschuim

€8

CHOCOLADE PRALINE MOUSSE
met room van witte chocolade & tonkaboon, hazelnoten & gel van tropisch fruit

€19

.5

MIXED GREENS
met bloemkoolsteak madras, aubergine uit de oven & gerookte paprika créme

€7

ZOMERSE VERRASSING
met vanille ijs van Wii’s, aardbeien, slagroom & vlierbloesemsiroop

r
dagp

ijs

VIS VAN DE AFSLAG
vraag de bediening

AL ONZE HOOFDGERECHTEN
WORDEN GESERVEERD
MET EEN SALADE

