
    




    

 Gebak           
 Rock slide brownie        € 4,00 

 Appelgebak met slagroom       € 3,75 

 Appelgebak          € 3,25 

 Broodjes            pistolet / ciaba3a 
 Ham en of  kaas       € 4,00 / € 7,00 

 Ambachtelijk gerookte zalm, rode ui en kappertjes   € 5,50 / € 7,00 

 Serranoham met buffelmozzarella en tomaat    € 5,50 / € 7,00 

 Salades (geserveerd met brood en kruidenboter)   
 Warme geitenkaas met honing en walnoten    v                         € 11,50 

 Caesar met gemarineerde kip, ei en Parmezaanse kaas                 € 11,50 

 Gerookte zalm, gamba’s, gedroogde tomaat en rode ui                             € 11,50 

 Soepen (geserveerd met brood en kruidenboter)  
 Mosterdsoep met Friese droge worst       € 5,00 
 Italiaanse tomatensoep met basilicum v                € 5,00 

 Erwtensoep met roggebrood en katenspek      € 6,00   

 Thaise vissoep met gamba                    € 6,50 

 Voorgerechten (geserveerd met brood en kruidenboter) 
 Ambachtelijk gerookte zalm met Yuzu mayonaise en wakame salade  € 9,50 

 Pulled pork met katenspek en piccalilly       € 9,50 

 Oesters per 6 stuks met rode wijnazijn met sjalotjes en citroen   € 2,50 p/stuk  

 Hele kreeW, koud geserveerd met citroenmayonaise    € 26,50  

 Charcuterieplank (minimaal 2 personen)     € 6,50 p/p 

 Borrelbox; een combina]e van culinaire  hapjes met een fles heerlijke     
 ecologische Cava      (minimaal 2 personen) € 17,50 p/p 

  



    




    
 Hoofdgerechten          
 Weekschotels: kijk op de website voor de actuele schotels & prijzen          

  Saté met gebakken rijst, sla en kroepoek (keuze uit gemarineerde kip of vegetarisch)  € 12,50  

 Vegetarische pasta Arrabiata met gegrilde groenten en Parmezaanse kaas v           € 10,50 
               

 Zalmfilet Teriyaki met miso en gewokte groenten                € 15,00 

  Gekonfijte eendenbout met zacht gegaarde zuurkool en knolselderij   € 15,00 

  Stoofschotel van wild met rode kool en gebakken appeltjes    € 15,00 

  Tournedos (180 gram) in roomboter gebakken met Stroganoffsaus                € 22,50 

  Desserts             
 Tiramisu met Friese dúmkes         € 5,50 

 Wiee chocolademousse met compote van cranberries       € 5,50 

 Suikerbroodpudding met vanillesaus         € 5,50 

 Wijn 
 Huiswijnen wit            prijs per fles  
 Tarani  Sauvignon blanc, Frankrijk       € 8,50     
 Francois Jamet Chardonnay, Frankrijk           € 8,50     
  

 Huiswijnen rood          
 Tarani Malbec, Frankrijk                € 8,50     
 Ferrandiere Merlot Vin de Pays d’Oc, Frankrijk          € 8,50 

Bestellen: 
Dagelijks, bij 
voorkeur 1 dag 
van te voren 

Ophalen:  
vanaf 12:00 
   
   
  

Bezorgen:      
In overleg 
mogelijk 

 Proeverij Special € 32,50 p.p. (min. 2 personen)  

7 gangen van onze lekkerste gerechten kant en klaar geserveerd in 
feestelijk servies. Inclusief een fles huiswijn naar keuze 


