#
#AANHET
DINER
DINER GESERVEERD VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

VOORGERECHTEN
Ham meloen 9.75
zoete meloen met parmaham en Weduwe Joustra Dikke Citroen
Carpaccio 9.75
met pesto en Alde Fryske kaas
Gebakken paddestoelen 8.75
met knoflook, rozemarijn en tijm
Garnalencocktail 9.75
met groene appel en huisgemaakte whiskey-cocktailsaus
Salade cous cous met groenten 8.75
kruidige salade met gegrilde groenten van Ús Hôf

Soepen worden
geserveerd
met brood

Tomatensoep 5.75
gevuld met soepballetjes
Mosterdsoep 5.75
met uitgebakken spekjes en stengelui
Soep van de Week 5.75
iedere week wisselend,
onze gastheer- of vrouw vertelt u graag meer
Broodplank 6.50
heerlijk stokbrood met hummus,
tapenade en huisgemaakte kruidenboter

HOOFDGERECHTEN
Gebakken Biefstukpuntjes 18.75
in saus van soja en ketjap
(Ook verkrijgbaar als maaltijdsalade voor 13.75)

Varkenshaas Beerenburg champignonsaus 18.25
op basis van Weduwe Joustra Beerenburg
Sate van varkenshaas 17.75
grote spies van de Green Egg met atjar en seroendeng
Hamburger 18.75
op klassieke wijze bereid op de BBQ
met tomaat, komkommer, ui, spek, kaas en ei
Tournedos 19.75
van fries rund met pepersaus

Coq au Jopen 16.25
kippenbout gestoofd in Jopen bier
Fish en Chips 18.75
van kabeljauw met huisgemaakte remouladesaus
Roergebakken gamba’s 18.75
in knoflook en chilisaus (ook als maaltijdsalade voor 13.75)
Vis van de dag Dagprijs
vraag naar onze visspecial van de dag
Vegetarische curry 16.25
Thaise curry met kikkererwten en paksoi
Shaksuka 16.25
kruidige groentenstoof met kwarteleieren uit de oven

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, salade en huisgemaakte mayonaise. Voor een
meerprijs van 2.50 serveren wij gebakken aardappelen of warme groenten van Ûs Hof extra.

NAGERECHTEN
Selderij
Mosterd
Vis
Lactose
Schaal/
schelpdieren

Gluten
Noten
Ei

Dame Blanche 7.00
vanille ijs met warme chocoladesaus
Yoghurtijs 7.00
met walnoten en honing

Aardbeien en slagroom 7.00
verse aardbeien met slagroom
Sorbet 7.50
vers fruit met twee soorten vruchten sorbet ijs
Chocolademousse 7.00
geserveerd met warme ananas

Vegetarisch
Veganistisch

Wilt je gezellig tafelen en van
tevoren weten waar je aan toe bent?
Maak gebruik van ons keuzemenu. Je kiest een
voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert.
Wij verwennen je met een broodplank vooraf en onze
geselecteerde #aandekoffie of thee na, € 34.50 p.p.

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.

