Voorgerechten
Broodplankje met verschillende soorten brood en boter

€ 5,50

Tomatensoep met een scheutje room

€ 6,50

Heldere vissoep met vis en fruit de mer

€ 7,50

Carpaccio met rucola, Friese kaas, zongedroogde tomaatjes, pittenmix
en truffelmayonaise

€ 11,50

Caesar salade met little gems, parmaham, ansjovis, gerookte kip, Parmezaanse kaas,
croutons en caesardressing

€ 10,50

Carpaccio van botervis met zoetzure venkelsalade en een mosterdvinaigrette

€ 11,50

Italiaanse capresesalade met mozzarella, tomaat, paprika, rode ui, basilicum
en balsamicovinaigrette

€ 9,50

Vleesgerechten
Huis gemarineerde kipsaté met atjar, cassave kroepoek, gebakken uitjes
en satésaus

€ 18,50

Mixed grill van biefstuk, varkenshaasmedaillons en kipmedaillons met
huisgemaakte barbecuesaus

€ 20,50

Gegrilde Black Angus bavette met chimichurri

€ 22,00

Schnitzel van het varken met naar keuze:
champignonroomsaus of garnituur van gebakken paprika, ui, champignons en spek

€ 18,50

Spareribs, mild of pittig, met knoflook en chili-koriandersaus

€ 19,50

Visgerechten
Sliptong, 2 of 3 stuks, in roomboter gebakken met ravigotesaus
Gemarineerde grote gamba’s van de grill met zoete aardappel en
groene kruidendressing

€ 19,50/23,00

€ 20,25

Vegetarische gerechten
Zomerse groentespiesjes met een kruidenolie en muntcrème

€ 15,50

Vegetarische nasi met tofu, gebakken ei, atjar, seroendeng en cassave kroepoek

€ 16,50

Nagerechten
Dame Blanche, met echte chocolade

€ 7,50

Coupe van yoghurtijs met verse aardbeien en chocoladecrumble

€ 7,50

Sorbet van mango ijs met Griekse yoghurt, citroencrumble en kokosklapper

€ 7,50

Koffie/Thee
Een aangekleed kopje koffie of thee, met lekkernijen

€ 4,50

Dokkumer kofje, met Beerenburg

€ 6,00

Irish Coffee, met Jameson Irish Whiskey

€ 7,50

French Coffee, met Grand Marnier

€ 7,50

Italian Coffee, met Amaretto

€ 6,50

Spanish Coffee, met Licor 43

€ 6,50

Naast de gerechten op onze menukaart bieden wij wisselende restaurantspecials.
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met warme seizoengroente,
een frisse salade en aardappelgarnituur.
Wilt u bij uw diner een passende wijn drinken?
Onze medewerkers helpen u graag een keuze te maken.
Hebt u een allergie? Laat het ons weten.

