Diner…

Vanaf 17.00

Soepen…
• Romige mosterdsoep

6,25

• Kruidige kerriesoep

6,25

• Chef’s special

6,25

Met gebakken spek & groene kruiden

Met sesam & geroosterde kip

Dagelijks wisselende soep specialiteit

Voorgerechten…
• Carpaccio van Fries weiderund

9,95

• Langzaam gegaard buikspek

9,95

• Warm gerookte eendenborst

10,95

• Gemarineerde zalmfilet

10,95

• Geroosterde courgette & paddenstoelen

9,95

• Teernstra’s verwenplank ( 2 personen)

18,25

Met gedroogde tomaatjes, rucola, Âlde Fryske kaas,
pijnboompitten, huisgemaakte pesto & truffelmayonaise

Met een salade van mango, komkommer & een
huisgemaakte jam van rode pepers, knoflook & gember

Met crème van rode biet, zoete aardappel krokant
& vinaigrette van sinaasappel met balsamico

Met radijs, komkommer, pastinaak & zoetzuur

Gevuld met kruidenkaas, knoflook & gekarameliseerde ui

Een selectie van onze voorgerechten om te delen

Hoofdgerechten…
✓

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes,
groenten & friet.

Van de Kamado grill…
• Dry-Aged Black angus Rib-Eye

29,95

• Tournedos

26,95

• Chateaubriand

52,95

• Saté van gemarineerde kippendij

18,95

250gr gerijpte runder rib-eye met ‘kruidige’ boter

Biefstuk van de ossenhaas met kastanje champignons
& jus van rozemarijn, knoflook & rode wijn

+- 500gr biefstuk van de ossenhaas voor 2 personen
Met kastanje champignons & jus van rozemarijn, knoflook
& rode wijn

Met saus van pinda’s, ketjap & rode pepers

Vlees…
• Teernstra’s Runder stoofpotje
Het klassieke recept, afgedekt met krokant bladerdeeg

• Kalfs-Sucade

21,95
22,95

Gegaard in bockbier & eigen jus

• Spare ribs.

De lekkerste van heel Gaasterland, huis gekruid & gemarineerd.
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Vis specialiteiten…
• Zalmfilet uit de oven

21,95

• Kabeljauw filet omwikkeld met spek

19,95

• Visje van de dag

20,95

Gemarineerd met gember, knoflook & citroen in saus van
witte wijn & saffraan

& een dille roomsaus

Vraag de bediening naar onze special

Vegetarisch…
• Pompoen risotto

19,50

• Bourgondische burger van Brie

16,50

Met geroosterde pompoen, rode biet & geitenkaas

Met mango, chillie & komkommer

Dessert…
• Huisgemaakte suikerbrood pudding

8,25

• Huisgemaakt chocolade lavacakeje

8,25

• The White Lady

7,95

• Teernstra’s super sorbet

8,50

• Kinder ijs-beker

4,95

met kaneel-ijs & vanille saus

Met frambozen-sorbetijs & vers fruit

Vanille-ijs, huisgemaakte crumble, vers fruit & chocolade saus

Of een kleine voor de smaak

✓
✓

5,95

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Vraag hiernaar bij onze bediening.
Zit u op het terras en wilt u graag binnen afrekenen? Kijkt u dan even naar uw tafelnummer!

