Diner…

Vanaf 17.00

Soepen…
• Lichtgebonden soep van kip & kokosmelk

6,25

• Soep van pastinaak & aardappel

6,25

• Chef’s special

6,25

Met rode peper, taugé, lente ui & gehakte pinda’s

Met lente ui, zalm & geroosterde amandel

Dagelijks wisselende soep specialiteit

Koude voorgerechten…
• Torentje van mozzarella

10,95

• Tartaar van gemarineerde zalm

11,95

• Terrine van wild zwijn

10,95

• Carpaccio van rund

11,95

Met geroosterde tomaat, pesto, rucola & een dressing van Balsamico

Met zoetzure komkommer, crème fraîche met dille & chips van paarse
aardappel

Met vijgen, gele biet & rode port siroop

Met rucola, gedroogde tomaatjes, Âlde Fryske tsiis, pijnboompitjes,
Pesto & truffel mayonaise

Warme voorgerechten…
• Kip Teriaki spiesje

Met krokante uitjes & mango salsa

11,95

• Langzaam gegaard buikspek van de Kamado Grill 10,95
Met chilly jam & gekaramelliseerde appel

• Hartig taartje

Met Bospaddestoelen, noten & geitenkaas

10,95

Hoofdgerechten…
✓

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes, groenten & friet.

Salades…
• Gerookte biefstuk, pompoen & walnoten

15,75

• Geitenkaas, walnoten, honing &
Waldorf salade

15,75

Van de Kamado Barbecue…
• Sate van Varkenshaas

21,95

• Herten rug filet

26,95

Met pindasaus & krokante uitjes

Met bospaddenstoelen & rozemarijn jus

• Biefstuk van de Haas 200 gr.
Met jus van eekhoorntjesbrood en bruin bier

Enkel
26,95
Dubbel 50,95

• Runder bavette steak 300 gr.

25,95

Met jus van rode wijn & truffel

Vlees…
• Kippendij
21,95

In saus van rode curry met groenten en rijst

• Spare ribs.

De lekkerste van heel Gaasterland, huis gekruid & gemarineerd.
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• Runder Hamburger op een zachte bun

Met spek, ui, champignon, saus, kaas, tomaat, augurk & sla

16,95
21,95
26,95
13,50

Vis…
• Snoekbaars filet

23,95

• Zeewolf filet omwikkeld met Italiaans spek

22,95

• Visje van de dag

21,95

In een korst van broodkruim & rozemarijn met een saus
van Indiase kruiden

Met saus van bieslook, dille & roze peper korrels

Vraag de bediening naar onze special

Vegetarisch…
• Gebakken camembert

17,95

• Risotto van pompoen

17,95

Met noten, honing, blauwe bessen & geroosterd brood

Met geroosterde rode biet, sinaasappel & balsamico

Dessert…
• Kersen mousse

8,50

• Dame Blanche

8,50

• Suikerbrood pudding

7,95

• Teernstra’s super sorbet

8,50

• Kinder ijs-beker

4,95

met kletskop, hazelnoot roomijs & crumble

Vanille ijs met huisgemaakte chocolade saus & crumble

Met vanille saus & steranijs roomijs

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!

