DINERkaart
VOOR
Breekbrood met kruidenboter, groene tapenade en aioli

€7,00

Sashimi van tonijn met sesamzaad, avocado-crème, waterkers en parelcouscous

€13.50

Wortel filet-american met geitenkaas, focaccia, rucola en tapenade dressing (V)

€12.50

Burrata met gemarineerde groene asperges, vijgen-balsamicocrème
daarbij salade van rucola en zilte groenten (V)

€13.50

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

€13,50

Langzaam gegaarde buikspek, krokant gebakken met een lak van wortel,
lauwwarme linzensalade en hoisinsaus

€12.50

SOEP
Rijkgevulde vissoep met venkel en lenteui

€9,50

Romige lente-uisoep met pastrami

€7.50

Italiaanse pomodorisoep met kruiden crème-fraîche en groene pesto

€7.00

VEGA
Pittige rode curry met zoete aardappel, zwarte linzen, roerbakgroenten en pompoen
geserveerd met Indiaas naanbrood en spiced rice

€19.00

Ravioli van spinazie en ricotta met gerookte basilicum-tomatensaus, rucola
en Parmezaanse kaas

€19.00

VIS
Gebakken kabeljauwfilet met een korst van groene kruiden, beurre blanc en daslookolie €24.00
Gegrilde zeebaarsfilet met asperges, saffraansaus en gepofte tomaat

€24.00

In roomboter gebakken tarbot met venkelsalade

€24.00

VLEES
Gebraden Terschellinger lamsbout met crème van artisjokken, honing-tijmsaus
en gebrande pistache noten

€24.50

Gebakken rumpsteak met paddestoelen en rode wijnjus

€26.50

Langzaam gegaarde parelhoen met linguine pasta en romige truffelsaus

€23.50

Runderspies met baby mais, gepofte aardappel met crème fraîche,
spekjes en knoflooksaus

€23.50

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

€4.00
€4.00
€4,75
€4.00
€4,50

DESSERTS
Panna cotta van Griekse yoghurt en lamsoorhoning met sorbetijs van passievrucht

€9.75

Citroen amandelcakejes met merengue en bloedsinaasappelijs

€9.50

Compote van ananas met dragonblaadjes, rood fruit en sorbet van zwarte bes
en kokos-crumble

€9.00

Coupe Red; huisgemaakt ijs van Terschellinger kersenbier met rood fruit

€9.00

en frambozencoulis

Coupe Lime; huisgemaakt kokos-limoenijs met aardbeien en witte chocoladekrullen

€9.00

Kaasplankje met Terschellinger kaas, kletzenbrood en huisgemaakte pruimenchutney

€12.50

KIDSmenu
Kopje tomatensoep met crème fraîche

€3,50

Pasta Bolognese met Parmezaanse kaas

€7,50

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

Kabeljauw met frites en salade

€12.50

Pizza Margherita
Pizza Salami
Pizza Ham

€7.50
€9.00
€9.00

Schatkist met verrassing

€3,75

2 bolletjes ijs en slagroom met verrassing

€4,50

