Ontbijt, Lunch & Diner

Dagkaart

Koffiepot ontbijt

(tot 17.00 )

Lekkers voor erbij
met slagroom + 0.50

cranberrycheesecake 		

3.80

chocolade brownie 		

3.80

Scotch pancakes met cranberry			

5.50

appeltaart 				 3.80

Boerenyoghurt met huisgemaakte cruesli

5.50

worteltaart 				 4.20

Uitsmijter kaas of spek/kaas of ham/kaas

7.50

glutenvrije chocolade cookie

Verse pannenkoek

6.50

			

per extra toevoeging: appel / kaas / spek

Tosti

+2.00

Ons brood
Voor onze uitsmijters, tosti’s en broodjes

wit of bruin brood

Ham en/of kaas 			

		3.30

Geitenkaas & honing vegetarisch		 5.50

gebruiken wij het door ons afgebakken
brood van het merk Desemenzo.
U heeft keuze uit wit of bruin desembrood.

Salami, kaas en rode ui				

5.50

Feta & zongedroogde tomaat vegetarisch

5.50

Croque Madame: ham/ kaas & spiegelei

6.50

			

6.50

Betalen kan contant of per pin,
creditcard is helaas niet mogelijk

Soep
Soep van de chef vraag de bediening 		

Tomaat/paprika soep vega/kan veganistisch 5.50
Uiensoep vegetarisch				5.50

Broodje

3.40

Onze gerechten bevatten allergenen

Groepen gelieve gezamenlijk
af te rekenen

wit of bruin brood

Eilander zeekraalschapenkaas vegetarisch			

7.00

Ossenworst van eilander slagerij, basilicum & oude biologische geitenkaas

9.50

Carpaccio met kruidenolie en vers geraspte parmezaan		

9.50

Twee Terschellinger rundvleeskroketten met mosterd

8.50

Humus met gegrilde groentes veganistisch		

8.50

Gemarineerde zalm met eiersalade		

8.50

Vitello tonnato, dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise		

8.50

Burger
Broodje hamburger met vlees van eilander slagerij met sla, bacon, kaas, ui en ei

9.50

Broodje met rosé gebakken zalmburger (eigen keuken) met sla en zeekraalpesto

9.50

Maaltijdsalade

Feta & noten vega of carpaccio of vis

14.50

Twee Terschellinger rundvleeskroketten met mosterd en patat met mayonaise		

8.50

Schaaltje friet met mayonaise				

3.50

Ook lekker

Saté, stokjes gemarineerde kippensaté 5 stuks							 7.50
Kaastengels 7 stuks of Vlammetjes 7 stuks				

6.50

Terschellinger bitterballen 9 stuks

7.50

						

Terschellinger bospaddenstoelenkroketjes 5 stuks				

8.00

V O O R G E R E C H T E N

Avondkaart
• Brood met kruidenboter & tapenade 		

5.00

• Brood met warme blauwekaasdip 		

6.50

• Tomaat/paprika soep vegetarisch/ veganistisch mogelijk

			

5.50

• Uiensoep vegetarisch 			

5.50

• Soep van de chef vraag de bediening

6.50

• Salade van gemarineerde bietjes in mandarijn met geroosterde noten veganistisch

9.50

• Salade van quinoa & couscous met zeewier en gel van wakame veganistisch

9.50

• Tomaten op 2 manieren bereid: carpaccio & gazpacho veganistisch 			

9.50

• Salade Niçoise, ei, harico verts, paprika, tomaat, olijven en tonijnsashimi 		

9.50

• Coquille met pompoenmousseline, schaaldierensaus en macadamia crunch

11.50

• Steaktartaar van eilander rund gegarneerd met eidooier 				

9.50

• Rundercarpaccio met verse parmezaan

9.50

• Schaal vol met heerlijkheden voor ten minste 2 personen prijs p.p.

		

H O O F D G E R E C H T E N 			
							*

schaaltje patat met mayo		
geserveerd met groentegarnituur
					
							* schaaltje groene salade of * extra groente

16.50

3.50
3.50

V i s 		

Kabeljauw met Beurre blanc			

19.50

		

Zeebaars op Mediterraanse wijze met ratatouille, tomaat-olijfolie saus 		

19.50

Kip à la bonne femme: boerderijkip 		

18.50

		

Diamanthaas met béarnaisesaus en braadjus

19.50

		

Saltimbocca van Parelhoen met parmaham, sherry en saliekruid		

19.50

Rode biet Risotto met geitenkaas beignets

17.50

Japanse Udon noodles met tempé, ei, paksoi, paddenstoel en pinda

17.50

Vlees
Ve ga

		

Ti p !
Onze wisselende gerechten buiten de
M a a l t i j d s a l a d e Feta & noten vega of

kaart om vraag aan de bediening
carpaccio of vis

14.50

VOOR KINDEREN & JEUGD
De Snoeppot kinderijsje 				

3.80

Kinderbox: cadeau, patat & appelmoes. keuze uit: kroket of frikandel of visnuggets of kaastengels

6.50

Verse pannenkoek naturel, per extra toevoeging: appel / kaas / spek +2.00 			

6.50

Hamburgermenu: met vlees van eilander slagerij, sla, kaas, gebakken ui en ei met extra friet

12.50

Spareribs met friet en sla

12.50

S W E E T M E M O R I E S 		

						

Taartdessert met ijs & slagroom keuze uit: cranberry cheesecake, brownie, appeltaart of worteltaart

5.50

illycrema, ijskoffie (zonder gluten, transvetten, kunstmatige smaak- en kleurstoffen) indien voorradig

3.00

Tip!: Vanille risotto met gepocheerd zomerfruit en cocos meringue 			

7.50

Crème brûlée 									
3.00
Tony’s Chocolonely		
Lemon Panna Cotta 							
halve reep keuze uit: . melk karamel en zeezout
. wit stracciatella Nieuw!
				
Lactosevrij sorbetijs frambozen & limoen				
.

6.50

				

puur amandel en zeezout

6.50
6.50

Glutenvrije chocolade cookie 							

3.40

Vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom of Vanille-ijs met cranberry & slagroom

5.50

Polderpracht, eilander kaas uit de polder

9.50

