DINERkaart
VOOR
Breekbrood met kruidenboter, groene tapenade en aioli

€7,00

Burrata met tomatenantiboise, maagdelijke olijfolie en gegrild zuurdesembrood

€12,50

Carpaccio van weiderund met Terschellinger ´oude stormkracht´ kaas,
croutons, zonnebloempitten en truffelcrème

€13,50

Salade van geitenkaas, groene aspergekrullen, walnoten, cranberrydressing
en aceto van vijg

€12,50

Gerookte en in Vadouvankruiden gemarineerde zalm met Chiogga biet,
truffelaardappelsalade en piccalillycrème

€13,50

SOEP
Rijkgevulde vissoep met venkel en lenteui

€9,00

Romige mosterdsoep met prei en spekjes

€6.50

Italiaanse pomodorisoep met kruiden crème-fraîche en groene pesto

€6,50

VEGA
Gele curry van zoete aardappel, zwarte linzen, venkel, pompoen
en geserveerd met Indiaas naanbrood

€18,00

Ravioli van bospaddestoelen en truffel met beurre noisette

€18,50

VIS
Gegrilde steak van Albacore tonijn met wakame salade en wasabi room

€23,50

Gestoomde kabeljauwfilet op zilte groenten en een romige saus van langoustine

€22,50

Gebakken sliptongen geserveerd met frites en salade

€23,50

VLEES
Hertenbiefstuk met bitterbal van eend en rode-wijnjus

€26,50

Gebakken ossenhaas met gebakken paddenstoelen en een saus van truffel en Madeira €25,50
Gebraden tamme eendenborstfilet met polenta en een saus van Pedro Jimenez

€24,50

Hamburger van Black Angus op bun met pan sucre, tomaat, bacon, rode ui,
Cheddar, huisgemaakte uienchutney, spiegelei met frites en salade

€19,50

Gegrilde varkenshaassaté met cassave kroepoek, atjar, seroendeng en Chinese nasi

€18,50

ERBIJ
Gemengde groenten
Franse frites met mayonaise
Zoete aardappelfrites met avocadomayonaise
Krielaardappelen met schil uit de oven met rozemarijn en tijm
Dikke frieten met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

€3,75
€3,75
€4,75
€3,75
€4,50

DESSERTS
Crème brûlée met speculoos en vanille ijs

€9.50

Eton Mess; witte chocolademousse daarbij stoofpeer en blauwe bessen met Cantuccini €9.50
Cranberrybavarois met huisgemaakte yoghurtijs en coulis van zwarte bessen

€9.00

Dame Blanche met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

€8.50

Caramelijs met macarons en witte chocoladekrullen

€8.50

Kaasplankje met Terschellinger kaas, kletzenbrood en huisgemaakte pruimenchutney

€11,50

KIDSmenu
Kopje tomatensoep met crème fraîche

€3,50

Pasta Bolognese met Parmezaanse kaas

€7,50

Poffertjes met boter en poedersuiker

€6,50

Pannenkoek, met poedersuiker en stroop

€6,50

Frites met snack naar keuze

€7,50

(hamburger / kipnuggets / pittige kipkluifjes / frikandel / kaasstengels / kroket)

Schatkist met verrassing

€3,75

2 bolletjes ijs en slagroom met verrassing

€4,50

