Soepen
Geserveerd met brood
Groninger mosterdsoep*
met preiringen, uitgebakken spekjes OF gerookte zalm snippers

€ 6,00

Soep van de dag

€ 6,00

Heldere groentesoep

€ 6,00

*ook vegetarisch te bestellen

Voorgerechten
Stokbroodjes (8 stuks)
gegratineerd met pesto boter en sesamzaad

€ 6,50

Vers gebakken landbrood
met groene pesto en kruidenboter

€ 6,50

Runder carpaccio
Met rucola, Parmezaan en pijnboompitten

€11,50

Huis gerookte zalm
met citrus-venkelsalade, wasabi-mayonaise, foccacia toastje

€10,50

Salade met gorgonzola, walnoot, grissini en bosvruchtendressing

€ 9,50

Hoofdgerechten vlees

Boerderij kipfilet op pasta met tomatensalsa

€ 21,50

Huis gemarineerde spareribs
mild of pittig gekruid met een knoflooksaus en gepofte tomaat

€ 23,50

Slagers ’s keus ; wij vertellen u graag de keuze van vandaag

dagprijs

Tournedos van het Black Angus rund naturel
Naar keuze met:
-Pepersaus

€ 27,00
€ 29,50

-Roergebakken asperge, bosui en spinazie

€ 29,50

Schnitzel naturel

€ 17,50

Schnitzel
op gebakken courgette, aubergine, champignons, rode peper en
knoflook

€ 19,50

Schnitzel
met gebakken spek en uien

€ 18,50

De hoofdgerechten worden geserveerd naar keuze met friet, aardappelgarnituur,
groente, salade en mayonaise
Extra garnituur klein € 1,50 groot € 2,50 mayonaise € 1,00

Hoofdgerechten vis

Vis van de afslag (catch off the day)
Wisselende verse vis met passende garnituur
Zalmfilet met courgettelinten en citrussaus

dagprijs

€ 21,50

Hoofdgerechten vegetarisch
Gnocchi met roergebakken paddenstoelen, witte tuinkruidensaus,
zongedroogde tomaat
Vegetarische pasta
Lintpasta, verse spinazie, gegrilde groenten, gorgonzola

€ 18,50
€ 17,50

Maaltijdsalades
Worden geserveerd met verse frites en mayonaise
Rijk gevulde salade met tomaat, komkommer, rode ui, dressing en gegrilde groenten,
Naar keuze met:
Ossehaaspuntjes
€ 18,50
Huis gerookte zalm
€ 18,50
Geitenkaas met honing (vega)
€ 18,50

Plate Service
Boerenburger op foccacia;
een 100% runderburger met mozzarella, pomodori en licht spicy tomatensaus
Geserveerd met salade, friet en Brander mayonaise

€ 17,50

Kalfslever
met gebakken spek, ui . Geserveerd met appelcompote en
gebakken aardappelen

€ 18,50

Saté van varkenshaas
met satésaus, seroendeng, kroepoek, atjar en friet

€ 17,50

Nagerechten

Spoom van limoen sorbetijs en munt

€ 8,50

Blondie met slagroom en rood fruit

€ 7,50

Pancakes met vanille ijs en caramelsaus

€ 7,50

Dame blanche, vanille ijs
chocoladesaus en slagroom

€ 8,50

Koffie specialiteiten
Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Spanish coffee 43

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Schaaltje belgische bonbons
2 stuks
4 stuks

€ 2,00
€ 3,00

