Diner…

Vanaf 17.00

Soepen…
• Soep van pommodori tomaat

6,25

Met huisgemaakte pesto & crème fraîche

• Soep van lente ui

6,25

Met beenham reepjes & gedroogde tomaatjes

• Chef’s special

6,25

Dagelijks wisselende soep specialiteit

Voorgerechten…
• Carpaccio van Fries weiderund

10,95

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

• Langzaam gegaard buikspek & coquilles

11,95

Met een mayonaise van zwarte knoflook

• Rouleaux van kippendij

10,95

Met gerookt spek, walnoten, blauwe bessen & kastanje champignon

• Huisgemaakte steak tartaar

11,95

Met kwartel ei, truffel mayonaise & een krokantje van oude kaas

• Huis gemarineerde zalm

11,95

Met groene asperge, avocado & zoetzure komkommer

• Gefrituurde geitenkaas

10,95

Met noten, rucola & katjang mayonaise

• Teernstra’s verwenplank ( 2 personen)
Een selectie van onze voorgerechten om te delen

18,25

Hoofdgerechten…
✓

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes,
groenten & friet.

Van de Kamado grill…
• Ribroast van het Iberico varken

21,95

Met een mediterraanse salsa

• Spies van varken & rund

21,95

Met een saus van groene pepers & champignon

• Entrecote
Met huisgemaakte kruidenboter

• Surf & Turf
Runder entrecote met gebakken gamba’s

Enkel
Dubbel

25,95
50,95

Enkel
Dubbel

27,95
54,95

Vlees…
• Eendenborst filet
21,95

Met compote van rode ui & jus van frambozen

• Spare ribs.
De lekkerste van heel Gaasterland, huis gekruid & gemarineerd.

M
L
XXL

14,95
19,95
24,95

Vis specialiteiten…
• Tonijn steak

22,95

Met groene pasta, tomaat, knoflook & olijf

• Zeebaars filet

20,95

Met couscous & saus van witte wijn met sriracha

• Visje van de dag

21,95

Vraag de bediening naar onze special

Vegetarisch…
• Groene pasta

17,95

Met courgette, gedroogde tomaat & saus van bleu de wolvega

• Oosterse curry

17,95

Met diverse groenten, wilde rijst & crème fraîche

Dessert…
• Huisgemaakte suikerbrood pudding

8,50

met ijs van gezouten karamel & vanille saus

• Bavarois van rood fruit

8,50

Met witte chocolade ijs & pistache crumble

• Huisgemaakte churros

7,95

Met chocolade ijs & crema catalana

• Teernstra’s super sorbet

8,50

Of een kleine voor de smaak

5,95

• Kinder ijs-beker
✓

✓ 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!

4,95

