Stel uw menu samen:
Vanuit onze À La Carte kaart kunt u kiezen uit:
3- gangen menu € 36,50
(voorgerecht of soep, hoofdgerecht en nagerecht)
4- gangen menu € 41,50
(voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Shared Dining
€ 41,50 per persoon

Samen gezellig tafelen met diverse gerechtjes bij het voor- en het nagerecht,
het hoofdgerecht kunt u kiezen van onze à la Carte kaart.
Per tafel te bestellen

A LA CARTE MENU
Broodplank met gerookte amandelen & olijven
kruidenboter | hummus | muhammara

€ 11,50

Voorgerechten
Dungesneden kalf met verse tonijn
gemarineerde tomaat I rucola pesto | sojaboon | sesam | tonijn mayonaise

€ 11,50

Gerookte zalm ingelegd in rode biet & Boomsma gin
quinoa salade | venkel | radijs | wasabi mayonaise

€ 11,50

Buffelmozzarella
gemarineerde biologische tomaat in rode peper | munt | mosterdzaad |
aceto | hummus van doperwt | croutons

€ 11,50

Gevulde avocado
quinoa | mango | paprika | kruiden | noten & zaden

€ 11,50

Soep
Tom Kha Kai
grote garnalen | chimichurri

€ 7,50

Venkel prei soep
knoflook kruiden croutons

€ 7,50

Biologische pomodori tomaten soep

€ 7,50

Hoofdgerechten
Het “Sweachster Angus“
Een wisselend stukje vlees van het “Sweachster Angus” met bijpassend garnituur en
jus van salie en port

€ 23,50

Vers van de markt
Een wisselend visgerecht met bijpassend garnituur en saus van sereh en noilly prat

€ 23,50

Margret de Canard
tomaat | biologische spinazie | sinaasappel-sherry saus

€ 24,50

Friese paddenstoelen met camembert uit de oven
biologische spinazie | bosui | bospeen | zoete aardappel

€ 20,50

Gado Gado met wilde rijst
bospeen | komkommer | taugé | oosterse pindasaus | emping

€ 20,50

Klassiekers/ Specials
Krokant gebakken Zeetong met remouladesaus (± 400/500 gram)
(meerprijs in het keuzemenu)
Tournedos Stroganoff (malse biefstuk van de ossenhaas)
(€ 7,00 p.p. meerprijs in het keuzemenu)

dagprijs

€ 31,50 p.p.

Desserts
Hangop van de Gelder uit de Tynje
kamille | roodfruit | limoncello ijs

€ 8,50

Bannoffee pie
chocolade | blauwe bes | carmelita ijs

€ 8,50

Citroen cheesecake
aardbeien | meringue | vanille bourbonijs

€ 8,50

Tsiis
verschillende biologische kazen van de Gelder uit de Tynje
(€ 2,00 p.p. meerprijs in het keuzemenu)

€ 11,50

