
   
Voorgerechten 

 

Broodplank           5,50 
Diverse soorten brood geserveerd met kruidenboter, aïoli en tapenade. 

 
Soep van zoete aardappel        7,00 
Rijkelijk gevuld met Hollandse garnaaltjes en bieslook. 

 
Heldere shiitakesoep         6,50 
Bouillon met shiitake en een ravioli gevuld met shiitake. 

 
Steak tartaar                  10,50 
Met een kwarteleitje, truffelmayonaise en Amsterdams uitje. 

 
Huisgerookte makreel                    9,50 
Met zuurdesem krokantjes en diverse bereidingen van bietjes. 
 

Pompoentortilla                      8,50 
Geserveerd met zoet zure venkel, sla en pompoenpit pesto. 

 
 

Hoofdgerechten 
 

Hertensucade                          19,50 
Met een stevige jus van Hertog Jan Grand Prestige en gekarameliseerde uien. 
 

Picanha                   18,50 
Rosé gebakken runderstaartstuk met een mosterdjus en zoete aardappel. 
 

Procureur en buikspek                 20,50 
Gegrilde Duroc de Batelle procureur en gebakken buikspek met een blanquette saus. 
 

Zalm                    18,50 
Gebakken filet met basilicum-roomsaus en venkel. 
 

Heilbot                   20,50 
Gebakken filet met een zalf van knolselderij en seizoengroente. 
 

Polenta burger                  14,50 
Gebakken polentaburger met rode uienchutney en verschillende kleuren wortel. 
 

Paddenstoelen risotto                 15,50 
Met truffel, Parmezaanse kaas en een kwarteldooier. 
 

   



 
Iselmar klassiekers 

 
Tomatensoep          6,00 
Gebonden tomatensoep met rundergehaktballetjes en een scheutje room.  
 

Carpaccio                   11,50 
Van ossenhaas met rucola, pijnboompitten, croutons,  
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise.               
 

Tournedos                   28,50 
In roomboter gebakken Schotse black angus tournedos met een saus naar keuze: 
peperroom, champignonroom of stroganoff.   
              

Schnitzel                   18,00 
Van het varken met een saus naar keuze:    
peperroom, champignonroom of stroganoff.              
 

Spare ribs                   18,00 
Mild of pittig gemarineerde spareribs, geserveerd met knoflooksaus en  
chili-koriandersaus.  
 

Sliptongen                 18,00/22,00 
In roomboter gebakken Noordzeesliptongen, 2 of 3 stuks,   
met huisgemaakte remouladesaus.               
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 



 
Desserts 

 
Tart tartin           7,00  
Geserveerd met een bolletje stoofperenijs. 
 

Amarena kers          7,50 
Panna cotta en ijs van Amarena kers en een crumble van witte chocolade. 
 

Friese tiramisu          6,75 
Tiramisu met beerenburg siroop en muntsuiker. 
 

Dame Blanche          6,75 
Van romig vanille-ijs, gesmolten Belgische chocolade en slagroom. 
 

 
 

Koffie/Thee 
 
Een aangekleed kopje koffie of thee, met diverse lekkernijen.       3,75
  

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 
 
 

Hebt u een allergie? Laat het ons weten. 

  
 
 
 


