Borrel

Plates

Groene en zwarte knoflookolijven € 4,25

Kippenvleugels

€ 15,50

Saté van de haas

€ 16,50

Calamaris

€ 15,50

Oude kaas en Friese worst

€ 5,50

Bitterballen 8st

€ 7,50

Bittergarnituur 12st

€ 8,25

Oosterse bittergarnituur

(vega)

Nacho’s

met kaas, tomaat,ui, jalapeño
en een chili dip

Borrelplank

Warme hapjes, kaas & worst, olijven,
brood met tapenade & kruidenboter
voor 2 personen

€ 6,50

met chilisaus

met satésaus en gefrituurde ui

met knoflooksaus

Alle plates worden geserveerd met frites & salade

€ 6,95

Starters
€ 12,50

Mandje brood

€ 4,75

Plukbroodje

€ 6,50

Spicy kippensoep

€ 5,75

Courgettesoep

€ 5,75

Caprese

€ 9,25

Salade lamsham

€ 11,25

Carpaccio

€ 11,25

Geitenkaas crostini

€ 9,75

Gerookte haring

€ 10,75

met kruidenboter en tapenade

met hummus

met jalapeno pepers

met gepofte pompoenpitten

van gele en rode kerstomaat en mozzarella

met groene asperges

Schoffies

(t/m 12 jaar)

€ 8,95

Kipspiesjes met frietjes en appelmoes
Calamaris met knoflooksaus en frietjes
Pizzapunt met frisse salade
Frikadel of kroket met frietjes en mayonaise

met Parmezaanse kaas en pestodressing

met cranberry piccalilly

met groene mosterd mayonaise

Hoofd

Dessert

Vis:
Heilbotfilet

€ 19,75

Kinderijsje

€ 4,25

Hele Schol

€ 19,95

Tiramisu

€ 6,25

Kabeljauwfilet

€ 18,75

Groene thee sorbet

€ 6,50

Dame blanche

€ 6,50

Coupe cassis

€ 6,75

Brownie

€ 5,75

Kaasplankje

€ 11,50

met broodkorst en peterselie Hollandaise

met een citroen peperbotertje

met een tomaten basilicumsaus

Zeebaarsfilet

€ 21,50

met groene mosterd lente ui saus

Schelvis

met witte wijn bieslooksaus

Vlees:
Schotse biefstuk

met vier seizoenen pepersaus

€ 17,75

€ 21,50

twee bolletjes ijs en slagroom

Italiaanse klassieker

met groene thee en sorbetijs

Vanille ijs met warme
chocoladesaus en slagroom

met cassis sorbetijs en slagroom

van melkchocolade en pinda’s

Tamme eendenborstfilet

€ 19,95

3 soorten kaas met honing en noten

Gemarineerde spareribs

€ 18,50

Dessertkoffie

Entrecote van Black Angus

€ 24,50

met sinaasappel kervelsaus

met chili en knoflooksaus

met kruidenboter

Varkenshaasmedaillons

met klassieke champignon roomsaus

Vegetarisch:
Quiche

€ 18,75

€ 17,95

van geroosterde paprika en geitenkaas

Tomatenrisotto

Met Parmezaanse kaas

€ 16,95

Vlielander Koffie Juttersbitter

€ 6,50

Stoep Koffie Struner

€ 6,50

Dokkumer Koffie Beerenburg

€ 6,50

Irish Koffie Jameson

€ 7,25

& bruine suiker

French Koffie Grand Marnier

€ 7,25

Spanish Koffie Tia Maria of likeur 43

€ 7,25

Italian Koffie Amaretto

€ 7,25

Cream Koffie Baileys

€ 7,25

Kiss of Fire

€ 7,25

Tia Maria, Cointreau

