
Diner
SOEP

met brood

Witlofsoep                          4.75 
Friese uiensoep                     4.75
Mosterdsoep                   4.75
met friese droge worst 

Dagsoep               4.50

VOORGERECHTEN
Met brood en tapenade

VLEESGERECHTEN

VISGERECHTEN

Sliptong                               20.00
3 stuks met remouladesaus    
Kabeljauwfilet                           18.50
met pasta, knoflook en bacon 

Roodbaarsfilet uit de oven                     17.50
met mosseltjes, tomaat en olijven

VEGETARISCH
Pasta pesto                          15.50 
Met tomaat en pijnboomboompitjes

Spinazie/geitenkaas taartje                   17.00
      

ONZE KLASSIEKERS
die kunnen gewoon niet van de kaart

     VOORGERECHT
Champignons bleu de Wolvega           8.25
Gebakken geitenkaasje                     8.25
met spekjes en walnoten          
            DINER
Schnitzel Kromme Knilles            16.50
met spek, ui en champignons

Kalfslever               16.50
met spek, appel en ui

Huisgemaakte varkenshaas saté          16.50
met kroepoek en seroendeng

Sukade steak             18.75
met friese beerenburgsaus

Vleestrio (300 gr)             19.00
biefstuk kipfilet en pulled pork          
Gemarineerde runderspies           18.75
met ketjap/sesamsaus 
Kogelbiefstuk                  19.50
Schotse black angus met pepersaus  
Kip Gumbo              17.50
kipdij met groenten, garnalen en cajun kruiden 

Tournedos                                   24.50
met chimichurri

Eendenborst             18.00
Veluwse boerderijeend met bosvruchtenjus

 

   

 Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten

met schorseneren    
Vega salade                          13.50
met olijf, mozzarella en zongedroogde tomaat     

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met aardappelen, friet, rauwkost en groenten

Breekbrood met dips                      7.50
Porchetta en aardappelsalade                  8.75
Italiaans gekruide rollade gemaakt door Spijkerman

Gerookte forelfilet             9.50
met mierikswortel en rivierkreeftenstaartjes         
Carpaccio van bresaola            9.50
met pepermayonaise en oude kaas

Greenshell mosselen            8.50
gegratineerd met mozzarella en tomatensalsa

Gerookte kip en eend            9.50
met een jam van sinaasappel
       



DESSERT

We maken er een potje van          5.50
Griekse yoghurt met walnoten en honing

Coupe tropical           6.00
stracciatella ijs met sinaasappelsap

Fryslân boppe           6.50
Fries suikerbrood taartje met 
fryske dúmkes ijs van de ijsboerderij Boere iis

Coupe amaretto           6.00
rum-rozijnen ijs met amaretto

Dame blanche           6.00
met warme chocoladesaus

Koffieleut             7.50
bastogne honing ijs, koffie ijs en 
een kopje espresso

 KOFFIE SPECIALS

LIKEUREN

DE AFSLUITER

DESSERTWIJN

     

 

   

Dokkumer koffie           5.75
met beerenburg

Ierse koffie             5.75
met whiskey

Franse koffie             5.75
met grand marnier

Spaanse koffie           5.75
met liqor 43

Contreau        4.00
Drambuie         4.00
Grand marnier       4.00
Irish mist        4.00
Sambuca        4.00
Baileys        4.00
Tia maria        4.00
Frangelico        4.00
Amaretto        4.00
Liqor 43        4.00
Kahlua        4.00

Remy martin vsop      6.50
Calvados vsop      6.50
Oban whisky       6.50
highlands, ietsje rokerig

Ardbeg whisky                   6.50
isley, rokerig turf

Vicente Gandia moscatel     4.00
Dows port 10 years      4.50

Toetje?


