
VOORGERECHTEN
CARPACCIO VAN WEIDERUND € 11,25 
met eenden rillette, parmezaan, pesto en cashewnoten

GEMARINEERDE HEILBOT € 11,75
met espuma van komkommer, gebrande tomaat en 
zwarte knoflook crème 

VITELLO VAN PASTRAMI                          € 11,75
met gerookte makreel mayo, mosterd kroepoek en kappertjes

DUMPLING VAN KIP OF VEGETARISCH € 11,75
avocado crème, zwarte knoflook crème, paprika kroepoek 
en wakame                 

BREEKBROOD  € 6,50
met kruidenboter, aioli en gerookte makreel mayo   

SOEPEN
SOEP VAN ASPERGE € 5,75
met hollandse garnalen

PADDENSTOELEN BOUILLON      € 5,25
met bosui en truffel croutons

GRONINGSE MOSTERDSOEP € 5,00
met droge worst en bosui

WEEK SOEP € 5,25

VISGERECHTEN
FOREL FILET € 21,50
met gerookte forel, zwarte tagliatelle, zoete aardappel en saus 
van waterkers

ZALMFILET € 21,00
spitskool en saus van harissa

KABELJAUW € 21,75
met pastinaak, gepofte ui en  saus van zwarte knoflook

VLEESGERECHTEN
VARKENSHAAS MEDAILLONS € 21,75
met chipolata worst en een stamppot van seizoensgroenten

LAMSRUMP € 22,75
met terrine van asperge, gestoofde lamsnek en stoofjus

TOURNEDOS VAN OSSENHAAS € 26,50
met crème van zoete aardappel en zoete aardappel chips

SUKADE VAN WEIDERUND € 20,25
met knolselderij crème, knolselderij en een prei taartje

 

SATÉ VAN KIPPENDIJEN € 18,50
met kroepoekschelp en seroendeng

SPARERIB € 18,50
met ailoi

alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur,  en salade

(extra garnituur mogelijk voor een meerprijs van 
€2,50 per garnituur)

heeft u een voedselallergie? laat het ons weten!



VEGETARISCHE GERECHTEN
RAMEN € 17,75
met paddenstoelen bouillon, taugé en een eiertaart 

WRAP € 18,50
met jack fruit en crème van avocado

SAMOSA € 18,50
van spitskool en aardappel met saus van harissa

en parelcouscous

alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur,  en salade

(extra garnituur mogelijk voor een meerprijs van 
€2,50 per garnituur)

NAGERECHTEN
BLONDIE € 9,75
met mandarijn sorbet ijs, witte chocolade mousse en choco 
crumble

CRÈME BRÛLÉE TAARTJE € 9,50
met rabarbercompote, rabarber gel en vanille ijs

BAVAROISE VAN AARDBEIEN      € 9,50
met stracciatella ijs, kokos crumble, pure chocolade en lemon 
curd

 

KAASPLANKJE € 10,75
met port en noten

VANILLE IJS € 6,00
3 bolletjes vanille ijs met slagroom

DAME BLANCHE € 6,75
3 bolletjes vanille ijs met slagroom en warme chocoladesaus

VERSE VRUCHTEN € 7,75
met 2 bolletjes ijs, vruchtensaus en slagroom

KINDER IJS € 4,00
2 bolletjes ijs met slagroom

heeft u een voedselallergie? laat het ons weten!



BROODJES
BROODJE PASTRAMI € 9,75
witte koolsalade, gepofte paprika en bbq saus

ZALM SANDWICH € 10,75
met makreel mayo, wakame en edamame boontjes 

CLUB KIP € 9,75
gerookte kip, paprika mayo, uienchutney, spek en cashewnoten

DAYDREAM € 10,50
mosterd of tomatensoep, ambachtelijke kroket, 
broodje met kip of zalm

AMBACHTELIJKE KROKETTEN  € 9,00
met robuust brood  
 

SOEPEN
WEEK SOEP     € 5,25

MOSTERDSOEP € 5,00
met spek en bosui

TOMATEN-COURGETTESOEP        € 5,00
met knoflookcroutons 

SALADS
SALADE VEGA € 11,75
falafel, geitenkaas, gepofte paprika en hummus 

SALADE CAESAR MET VIS             € 11,75
met garnalen, gerookte zalm, edamame boontjes, ei, 
makreel mayo en parmezaanse kaas

SALADE KIP € 11,75
met witte kool, asperge, paprika, spek en cashewnoten

SALADE PASTRAMI € 11,75
asperge, witte kool bbq saus en cashewnoten  

UITSMIJTERS
UITSMIJTER HAM/KAAS € 7,75

UITSMIJTER PASTRAMI € 9,75
met gepofte paprika en bbq saus

VEGETARISCHE LUNCH
WRAP MET FALAFEL € 9,75
met geitenkaas, gepofte paprika en paprika mayo 

BROODJE GEMARINEERDE CHAMPIGNON € 9,75
met vijgenchutney, hummus en brie                                                                   
 

TOSTI’S
TOSTI ROBUUST € 5,25
ham en/of kaas 

TOSTI ROBUUST CHORIZO  € 6,50
brie, pesto en paprika mayo    

TOSTI ROBUUST VEGA € 6,50
met brie en vijgenchutney                                                                      

KINDER TOSTI   € 4,50
ham en/of kaas

WARME GERECHTEN
SATÉ VAN KIPPENDIJEN € 15,75
met friet en salade

SUKADE VAN GRONINGS WEIDERUND   € 17,50
met salade van witte kool en friet

heeft u een voedselallergie? laat het ons weten!


