VOORGERECHTEN
Geserveerd met roomboter en rustiek brood.
− Broodplankje van rustiek brood, huisgemaakte tapenade en kruidenboter
− Flammkuchen met huisgemaakte perenchutney en roomkaas
− Bruschetta’s keuze uit:
− Serranoham en tomaat
− Gerookte zalm met roomkaas
− Geitenkaas en perenchutney
Of een combinatie van het bovenstaande
− Gravad Lax
Gemarineerde zalm met salade, komkommer en een dressing van yuzu
− Muffin van rode biet en komijn met roomkaas en ingemaakte vijg
− Gerookte ribeye met rucola, tomaat en paprikachutney
− Porchetta
Dungesneden, gemarineerd spek met rucola, zilverui en vijgensiroop
− Preuvenement, verrassende combinatie van al het bovenstaande lekkers
Geserveerd vanaf 2 personen

3,00 p.p.
7,50
8,50

9,50
8,50
9,50
9,50
12,50 p.p.

SOEPEN
Geserveerd met roomboter en rustiek brood.
− Gevogelte bouillon met citroengras en schuim van gember
− Bouillabaisse, goed gevulde vissoep uit Frankrijk
− Groningse mosterdsoep met bosui en spekjes

6,50
8,50
5,50

Aanrader!
Wenst u een tussengerecht? Dan hebben wij naast de kaart ook een charcuterie!
Een plankje vol heerlijke vleeswaren, toast, tapenade en ingemaakte vijgen. 8,50

HOOFDGERECHTEN
−
−
−
−
−
−
−

Courgette crêpes met geitenkaas, noten en olijventapenade
Gepaneerde varkensribroast met mosterdjus
Gebakken dorade met gremolata, en kaantjes van chorizo
Entrecote van Groninger weiderund met bearnaisesaus en ratatouille
Gebakken kabeljauw met een saus van witte wijn en citroengras
Quiche van kiemgroentes, geitenkaas en gepofte quinoa
Gemarineerde parelhoen met paprikachutney en zongedroogde tomaat

21,50
18,50
22,50
25,50
23,50
21,50
22,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, groenten en een frisse
salade. Frites zijn extra te bestellen voor 3,50 per bakje.

MAALTIJDSALADES
− Met geitenkaas, walnoten en huisgemaakte vijgencompote
− Met gemarineerde zalm, citroendressing en bosui
− Met gerookte ribeye, tomaat, gemengde noten en paprikachutney

12,50
13,50
13,50

HOOFDGERECHTEN OM TE DELEN
Kunt u niet kiezen tussen onze heerlijke hoofdgerechten? Dan bieden wij ook
hoofdgerechten om te delen aan! Een plank met gecombineerde gerechten. Wilt u weten
waar de plank uit bestaat? De bediening vertelt u het graag! U heeft de keuze uit een:
− Vleesplank
23,50 p.p.
− Visplank
23,50 p.p.
− Vegetarische plank
21,50 p.p
De hoofdgerechten om te delen worden geserveerd vanaf 2 personen, met groenten,
aardappelgarnituur en een frisse salade. Frites zijn extra te bestellen voor 3,50 per bakje.

VOOR KLEIN EN (G)OUD
De meeste warme gerechten, behalve de samen delen plankjes zijn ook als halve portie
te bestellen. U betaalt dan een aangepaste prijs. Lekker makkelijk voor jong en oud!
Heeft u zelf suggesties voor een gezond en lekker kindermenu?
Geef het aan ons door! Wie weet staat uw gerecht op onze volgende menukaart.
Voor onze kleine gasten serveren wij ook frites met een kroket,
frikadel of kipnuggets.

6,50

Aanrader!
Wenst u een tussengerecht? Dan hebben wij naast de kaart ook een kaasplankje!
Vier soorten kaas met huisgemaakte chutney, walnoten en brood
9,00

DESSERTS
− Blankehoeve sorbet
Drie soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom
− Huisgemaakte citroentaart met yoghurtijs en merengue
− Blondie met een parfait van sinaasappel en Fladderak
− Kinderijsje, iedere keer weer anders maar wel huisgemaakt
− Preuvenement
Verrassende combinatie van bovenstaande zoete zaligheden
Geserveerd vanaf 2 personen

7,50
7,50
8,50
5,50
11,50 p.p.

Vegetarisch of als vegetarische variant mogelijk.
Heeft u een allergie of moeten we rekening houden met een bepaald dieet, dan is dit geen probleem.
Wij horen dit graag van u!

