#
#AANHET
DINER
DINER GESERVEERD VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

Broodplank 5.75
heerlijk stokbrood met olijven, tapenade en
huisgemaakte kruidenboter

SOEPEN
Tomatensoep 6.50
met uien en een klein scheutje port,
geserveerd met stokbrood
Knolselderijsoep 6.50
met aardappel en droge worst,
geserveerd met stokbrood
Soep van de week 6.50
geserveerd met stokbrood
allergenen op verzoek

VOORGERECHTEN
Pastei met champignon ragout 8.75
romige ragout in bladerdeeg
Vijg met blauwe kaas 8.95
gecaramelliseerde vijgen met bleu de Wolvega
Coquille en paling 12.75
gebakken coquille met gerookte paling
Carpaccio 12.75
huisgeslagen ossenhaas met pesto,
pijnboompitten en oude kaas
Wild trio 12.50
selectie van verschillende soorten wild hammen
Proeverij 12.75 p.p.
laat ons je verwennen met een selectie
van onze voorgerechten, allergenen op aanvraag

HOOFDGERECHTEN
Eendeborst 18.75
gebakken eendeborstfilet met aardpeer, pastinaak en biet
Hazenpeper 19.75
met hete bliksem
Tournedos van de Green egg 12.75 per 100 gram
met rode uien jus
(per 100 gram te bestellen, minimaal 200 gram)
Rouleau van kip 18.75
in hoevenham omwikkeld met hazelnoot
en romige champignonsaus

Schnitzel 18.95
van Gaasterlands varken geserveerd met stroganoffsaus
gluten, lactose, selderij
Spareribs 21.75
huisgemarineerd met een heerlijke lak
gluten, lactose, selderij, mosterd
Roodbaarsfilet 19.75
met kervel-citroenboter
Snoekbaars 19.75
met mosterd dragonsaus
Skrei 21.50
Noorse kabeljauw met saffraan risotto
Rösti seizoensgroenten 17.50
pannenkoek van geraspte aardappel met diverse gebakken
groenten vegetarisch (ook veganistisch verkrijgbaar)
Gebakken Knolselderij 17.50
gemarineerd uit de oven (ook veganistisch verkrijgbaar)
Groentecurry 17.75
Thais gekruid met heerlijke rijst

NAGERECHTEN
Moelleux 8.25
chocolade taartje met zachte vulling
Stoofpeer trifle 8.25
met heerlijke mouse en stoofpeer
Rise Alamande 8.25
rijstdessert met kersen
IJstrio 7.75
3 soorten ijs met winterse smaken
Dame Blanche 7.25
vanille ijs met warme chocoladesaus

Wilt u uw diner compleet maken?
Vraag naar onze bier/wijn/fris mogelijkheden in combinatie
met de door u gekozen gerechten. Vanaf 4.75 per glas
Selderij
Mosterd
Vis

Gluten
Noten
Ei

Lactose
Schaal/
schelpdieren

Vegetarisch
Veganistisch

Allergie of speciaal dieet?
Vraag onze medewerkers van de bediening of keuken of het door
jouw gekozen gerecht een optie is, of wij de receptuur kunnen
aanpassen of beter een alternatief kunnen bieden.
In geval van twijfel zullen wij overleggen.

