Voorgerechten en soepen
 Carpaccio van het rund met zongedroogde tomaat,
truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas
€ 10,00
 In whiskey gemarineerde zalm, ketchup van komkommer,
gemarineerde coquille, zoetzure zeewier en krokantje
van rode biet
€ 11,50
 Borek gevuld met fetakaas, spinazie en knoflook met tzatziki,
zomerse kruidensalade en tomatensalsa*
€ 9,50
 Romige soep van gele courgette met geroosterde
knoflook enchorizo
€ 6,25
 Romige champignonsoep met knoflookcroutons*
€ 6,00
Onze voorgerechten en soepen worden geserveerd
met een broodplankje
Hoofdgerechten
 Mei fisk en fleis; Maaltijdsalade met gerookte zalm en
Serranoham, mieriksworteldressing, geraspte oude kaas
en knoflookcroutons
€ 13,00
 Noch vis noch vlees salade; Maaltijdsalade met Friese
geitenkaas van “De Molkerij”, noten en een dressing
van appelstroop*
€ 12,00
 Zeebaarsfilet gebakken in kokosolie met een warme
dressing van algen, limoen, zwarte olijven, kappertjes
en tomaat
€ 19,50
 Op de huid gebakken Noorse zalmfilet, geserveerd met
dikke spaghetti, geparfumeerd met zomerse kruiden
en zongedroogde tomaten
€ 19,50
 Visplateau; sliptong, gamba’s en zalm geserveerd met
remouladesaus en een quiche van zomerse groenten € 22,50
 Beter Leven Kalfsribeye (250 gr), gegrild naar keuze, met
sjalotten, gekonfijte aardappels en kruidenboter
€ 23,50

Hoofdgerechten (vervolg)
 Varkenshaas van het Gaasterlands kruidenvarken, zomerse
groentenquiche en gratin van aardappel, geserveerd met
champignonroomsaus
€ 18,75
 Burger Meester Galamadammen; gegrilde runderburger op een
briochebroodje met spek, cheddar kaas, ijsbergsla, piccalilly
mayonaise, geserveerd met friet en mayonaise
€ 16,75
 Burger van kikkererwten op een brioche broodje met tomatensalsa,
ijsbergsla, chilimayonaise, met friet en mayonaise
€ 16,75
 Ravioli van artisjok en Pecorinokaas met salsa van tomaat,
rucola sla en Parmezaanse kaas*
€ 17,50
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een passend
garnituur, seizoensalade en frietjes
Desserts
 Hangop van boerenyoghurt met aardbeien en
chocolade crumble
 Canneloni van groene jasmijn thee, gevuld met
Tanzaniaanse chocolademousse
 Dame Blanche
 Sorbet Ijs

€ 8,50
€ 8,50
€ 5,90
€ 6,90

Wij wensen u een smakelijk diner toe!
*Vegetarisch gerecht
Indien u allergeneninformatie wenst, kunt u terecht bij onze
medewerkers. Vraag naar onze allergenenkaart.

