DINERkaart
In onze gerechten kunnen verschillende allergenen aanwezig zijn. Heeft u een vraag over de samenstelling van het gerecht, vraag het ons!

VOOR
Breekbrood met kruidenboter, groene tapenade en aioli

€8,00

Carpaccio van weiderund met Terschellinger kaas,
pompoenpitten en basilicumcrème

€14,50

Salade van gerookte eendenborst met gemarineerde beukenzwammetjes,
cashewnoten en cranberry cumberlandsaus

€14.50

Rouleaux van gegrilde groenten met zachte geitenkaas, gekarameliseerde sjalotjes,
veldsla en crème van groene kruiden (V)

€13.50

Crème brûlée van camembert met toast en kweepeercompote (V)

€14.50

Tartaar van tonijn met wakame en wasabi crème

€14.50

Ravioli met krab, daarbij schaaldierensaus, gamba en dungesneden venkel

€14.50

SOEP
Italiaanse pomodorisoep met kruiden crème-fraîche en groene pesto (V)

€7.50

Franse mosterdsoep met prei en spekjes (kan ook V)

€8.00

Ossenstaartsoep met Madeira en kervel

€9,50

VEGA
Bietenrisotto met geroosterde pompoen, walnoten en saus van blauwe kaas

€21.00

Gepofte knolselderij met gebakken paddenstoelen en pesto van hazelnoot,
daarbij verse vijgen en zoete aardappelchips

€19.50

VIS
Visstoofpotje met saffraan en uienrijst

€23.50

Heilbot met “hutspotje” van peen, aardappel, bieslook en paling,
geserveerd met mosterdsaus

€26,50

Zeebaars met gegrilde eryngii, zwarte knoflook, beurre blanc en doperwtencrème

€26.50

VLEES
Slow cooked rib-eye met eekhoorntjesbrood-truffelsaus en truffelkroketjes

€27.50

Hertenbiefstuk met stamppot van spruiten en peperkoeksaus

€28.50

Parelhoen met geroosterde prei, gekonfijte aardappel en saliejus

€26.50

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

€19.50

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

€4.25
€4.75
€5.25
€4.50
€5.25

DESSERTS
Cremeux van bramen met vanillesaus, huisgemaakt duindoornijs en amandelflorentine €10.50
Stoofpeertjes met hazelnootcrumble en roomijs van suikerbrood

€10.50

Huisgemaakte chocolademousse van Tony Chocolonely salted caramel
met vanille roomijs

€10.50

Coupe Caramel; caramelijs met koffiesaus en witte chocolade

€9.75

Coupe Vanille; vanille roomijs met warme kersen en crumble van Bastogne koek

€9.75

Kaasplankje met Terschellinger kazen, kletzenbrood en huisgemaakte pruimenchutney €13.50

KIDSmenu
Kopje tomatensoep met geslagen room

€4.00

Pasta Bolognese met Parmezaanse kaas

€8.50

Pannenkoek, met poedersuiker en stroop

€6,50

Frites met snack naar keuze

€8,50

(kipnuggets / kipkluifjes / frikandel / kaasstengels / kroket)

Biefstukje met frites en salade

€12.50

Witvis met frites en salade

€12.50

Pizza Margherita
Pizza Salami
Pizza Ham

€7.50
€9.00
€9.00

Schatkist met verrassing

€4.00

2 bolletjes vanille-ijs en slagroom met verrassing

€5.00

