Brood

Om mee te beginnen...

Diverse broodsoorten geserveerd met verschillende smeerseltjes:
Tapenade, aioli en kruidenboter

Gerookte vissoorten

Gerookte paling, zalm en makreel met
wakamé en tonijn mayonaise.

Friese wijnham

Van de Kempenaer uit Echtenerbrug met gemarineerde geitenkaas.

Huisgemaakte Vitello Tonato

Dungesneden kafsvlees met tonijnmayonaise.

Friese geitenkaas

gemarineerde geitenkaas van de Molkerei in combinaƟe met rode biet.

Gamba’s

gemarineerde gamba’s met Friese panceƩa en kokos saus.

Fries Spek

Huisgemaakt Fries spek van de gril met beerenburg saus.

Bouillon

Soeperij

Dubbel getrokken ossenstaart bouillon met ossenstaart met garnituur

Mosterdsoep (ook Vegetarisch)

Soep gemaakt van grove mosterd met spekjes.

Soep van de dag

Wisselende soep van de dag.

6,00
14,95
12,95

12,95
12,50
13,25

11,95

6,95
6,95

6,95

Vegetarisch

Vegetarische happerij

Vraag ook naar de
gerechten die wij buiten
de kaart om serveren.

20,50

Diverse vegetarische lekkernijen

Vis

Vangsten van de dag

Vraag naar de wisselende vangsten van de dag

Dagprijs

Vlees

Biologisch runder stoofpotje
In Wâldseiner bier gestoofd.

Langzaam gegaarde boerderij eend

met een rode portsaus

Gebakken lamshaasjes
met een thijm- rozemarijn sausje.

Joviander kalfsbiefstuk

met tomaten tapenade en mozzarella

Kogelbiefstuk van de grill

met een in rode wijnsaus gegaarde sjalotjes of peperboter

De hoofdgerechten worden
,
geserveerd met aardappelgarnituur
salade en warme groente.

20,50
22,75
23,75
23,75
23,75

Desserts

Kaas

9,75

Verschillende kaassoorten

Trio

Trio van boeren ijs met of zonder slagroom

Tarte Tartin

Met vanille ijs en koﬃe saus

Aardbeien Romanoff
met een bolletje vanille ijs

Chocolade Symfonie

Brownie, chocolade ijs en mousse

Dame

Tradi onele dame blanche met een warme chocolade saus

Verrassing

7,50
7,50
7,95
7,95
7,50

Grand dessert, verschillende hapjes van het dessert

9,25

French koffie
Fryske koffie
Irish koffie
Italiaanse koffie
Spaanse koffie
Woudsender koffie

7,75
7,00
7,50
7,50
7,50
7,00

met Grand Marnier
met Beerenburg
met Jameson whiskey
met Amare o
met Tia Maria
met Waarmertsje

Ponkje menu
Friese wijn ham van de Kempenaer uit Echtenerbrug
met gemarineerde geitenkaas
Dubbel getrokken ossenstaart bouillon met garnituur
Vangst van de dag met passend garnituur en saus
Of
Kogelbiefstuk van de grill met een in rode wijnsaus
gegaarde sjalotjes of peperboter
Dessert van de chef

38,50

per glas te bestellen

Warme dranken
Koffie/ Espresso/ thee

2,30

Cappuccino/koffie verkeerd

2,65

Verse munt thee

2,60

Latte macchiato

2,85

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk

2,50
3,00

met slagroom

Melk per glas

2,00

Lekkers voor bij de koffie
Appelgebak

3,10

Appelgebak

met slagroom

Oranjekoek

met slagroom

Oranjekoek

3,60

2,60

Gebak van de dag

2,95

Dagprijs

Koude dranken
Appelsap, tomatensap

2,50

Diverse frisdranken v.a.

2,25

Glas limonade

1,00

Verse jus d ´orange

3,25

Chocomel / Fristi

2,50

Aperitief

Port / sherry/ vermouth

v.a. 3,50

Beerenburg / Jenevers / Jagermeister

v.a. 2,20

Likeuren binnenlands / buitenlands

v.a. 3,25

Huiswijnen Monterre

Chardonnay/ Sauvignon Blanc
Merlot

Rosé Grenache

Glas 4,00

Glas 4,00

Glas 4,00

Kijk voor bieren op onze speciale bierkaart!

