DINERkaart
VOORGERECHTEN
Breekbrood met verschillende smeersels

€6,50

Salade gerookte eend met rode wijndressing en granaatappelpitjes

€12,50

Salade Syb’s; gemarineerde gerookte zalm met wasabimayonaise

€13,50

Portobello gevuld met pompoen, geitenkaas en appelsaliechutney (V)

€12,50

Carpaccio van weiderund met croutons, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

€13,50

SOEP
Pomodorisoep met crème fraîche en basilicumolie(V)

€6,50

Rijk gevulde Spaanse vissoep met bieslook

€9,00

Pompoensoep met geroosterde kastanjes

€8,50

VEGA
Quiche van geitenkaas, spinazie en tomaat met geroosterde paprikacoulis

€19,50

Papardelle met gebakken cantharellen en een saus van blauwschimmelkaas en rucola €18,50

VIS
Op de huid gebakken zeebaars op gestoofde bosui met schaaldierensaus

€21,00

Zacht gegaarde kabeljauw op knolselderijstoemp met hollandaisesaus en peterselie

€21,50

VLEES
Hertenbiefstuk op groenten met een oesterzwambitterbal en truffeljus

€24,50

Kogelbiefstuk met jus van beurre café de Paris

€20,50

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

€3,75
€3,75
€4,50
€3,75
€4,50

PLATES
Gegrilde varkenssaté met Cassavekroepoek, satésaus, atjar tjampoer,
seroendeng en Chinese nasi

€18,50

Paal 8 burger van Terschellinger rund op een bun met pan sucre, tomaat,
spek, rode ui, cheddarkaas en uienchutney*

€19,00

Huisgerookte zalm met mierikswortelcrème*

€19,50

*deze gerechten worden geserveerd met frites en salade

DESSERTS
Crème brulee met kaneel, steranijs, en huisgemaakt duindoornijs

€9,50

Tiramisu met appel en speculaas

€9,50

Wentelteefjes van Terschellinger suikerbrood met gestoofde peer en speculaasijs

€9,50

Coupe Island ; vanille-ijs met Terschellinger cranberrycompote,

€9,00

witte chocolade-krullen en slagroom

Coupe Chocolat;; chocoladeijs met advocaat, crunch van salted caramel

€9,00

en slagroom
Terschellinger kaasplateau met kletzenbrood
en huisgemaakte pruimenchutney

€11,50

KIDSmenu
Kopje tomatensoep met crème fraiche

€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

SNACKS
Bourgondische bitterballen, 6 stuks met mosterd

€6,50

Kaasstengels, 8 stuks met chilisaus

€7,00

Garnalen kroketjes, 7 stuks met sherry-mayonaise

€8,50

Oesterzwamkroketjes, 7 stuks met truffelmayonaise (V)

€7,00

Nacho-schotel, met chorizo, gesmolten kaas en guacamole (kan ook V)

€9,50

Terschellinger kaassoorten met brood, amandelen,
cranberrycompote en perenstroop

€15,50

