Voorgerechten
Koude voorgerechten
Avocadomousse met bospaddenstoelen en toast
€ 9,75
Carpaccio salade met rucola, pijnboompitten,
notenolie en oude kaas
€ 10,75
In bietensap gemarineerde zalm met
zeekraal en dillemayonaise
€ 11,50
Wynser binnenkomer *
Proeverij van diverse voorgerechten
€ 11,50
* Ook vegetarisch/veganistisch mogelijk

Brood op de plank **
Broodvariatie van vloerbrood en stokbrood met diverse smeersels
€ 7,00
** Glutenvrij brood in huis

Allergeneninformatie elektronisch beschikbaar via onze digitale menukaart.

Soepen
Gebonden champignonsoep met prei en beenham*
€ 6,50
Pompoensoep met kerrie en hazelnoten
€ 6,50
Dagsoep
Wisselende soep – vraag de bediening!
€ 6,50
* Ook vegetarisch mogelijk

Warme voorgerechten
Gevulde venkel met vegetarisch gehakt rode ui, dille en brie
€ 9,75
Gamba’s op een torentje van doperwtenpuree en
appelpuree met een saus van rode ui
€ 11,50

Hoofdgerechten
Vegetarische gerechten
Vegetarische creatie van de chef-kok *
Vraag de bediening!
€ 17,50
Vegetarische tapasplank geserveerd met diverse
vegetarische gerechtjes, zowel koud als warm *
€ 17,50
* Ook veganistisch mogelijk

Visgerechten

Gebakken snoekbaars,
geserveerd op een aardappel-prei taart,
met een Franse kaassaus
€ 23,50
Gebakken zalmfilet met geitenkaas en noten,
met een saus van spinazie
€ 24,50
Wat toevallig voorbij zwom
€ dagprijs

Vleesgerechten
Ingewikkelde kip met spek en broccoli,
geserveerd met een saus van mosterd en kaas
€ 19,50
Runderstoofpot met Grutte Pier bier ,Friese kruidkoek en
een stamppot van rode biet
€ 21,50
Varkenshaasmedaillons met spek en brie uit de oven,
met gebakken sperziebonen en pruimenchutney
€ 21,50
Runderentrecôte met, in knoflook gebakken, ui en champignons
geserveerd met een stroganoffsaus
€ 23,50
Biefstukpuntjes van het “Black Angus” rund
op boerenwijze (met ui, spek, paprika en champignons)
€ 24,50

Winterburgers
Bietenburger (vegan) op basis van rode biet en soja
€ 16,50
Krokant gepaneerde kipburger
€ 17,50
Rundvleesburger van het black Angus rund
€ 18,50
Alle burgers worden geserveerd met pompoenspread, bospaddenstoelen,
gebakken ui, spek, sla, bijpassende sauzen en frites *
* Aanpassingen mogelijk

Nagerechten
Dame blanche
3 bollen stracciatella-ijs, warme chocoladesaus en slagroom
€ 7,50
Appeltaart
Appelkruimeltaart met kaneelijs en cacaoslagroom
€ 7,50
Griekse yoghurt espresso
Griekse yoghurt espresso met
gekarameliseerde walnoten en kletskoppen
€ 7,50
American-cookies
American-cookies met vanille ijs en slagroom
€ 8,00
Stoofpeer
Warme stoofpeer met pistache-ijs en anijs saus
€ 8,00
Koffie & likeur
Speciale koffies, warme dranken en digestieven
zijn te vinden op onze koffiekaart!

