
desserts
Sorbet scroppino

prosecco | sorbetijs
7

panna cotta
mango compote | passievrucht

7

dame blanche
vanille ijs | chocoladesaus | gekarameliseerde amandelen

7

Kaasplankje
vier kazen | bijpassende smaaksensaties

 10 jaar oude port
12,5

vraag naar onze uitgebreide digestievenkaart

Sneeker Koffie
koffie | Weduwe Joustra beerenburg | bruine suiker | slagroom

7

Irish Coffee
koffie | Irish Whiskey | bruine suiker | slagroom

7

French Coffee
koffie | Grand Marnier | slagroom

7

Spanish Coffee
koffie | Licor 43 | slagroom

7

Koffie dessert
koffie, cappuccino of espresso en een glaasje

hollands genoegen met slagroom
5

Thee dessert
thee met handgemaakte bonbons

5

met een glas dessertwijn 



Brood vooraf 
olijvenbrood | smeersels | olijven

3 p.p

groentebouillon * 
groene kruiden

6

rode paprikasoep * 
chorizo

6

Mosterdsoep 
cranberries | riperkrite kaas

6

Soep van de week
wekelijks wisselende soep

6
gerechten met * kunnen glutenvrij

allergie? meld het ons

onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 
gebakken aardappelen en/of friet

filet mignon
bearnaisesaus

 Primitivo, Italië  Mannenliefde
28,5

Tasty tortilla bowl * 
Diverse groenten | beukenzwammen | feta

 Rosé, Frankrijk  Mannenliefde
21,5

Varkenshaas medaillons
Szechuanpepersaus

 Cabernet Sauvignon, Chili  Affligem Blond
21,5

Kabeljauw
bedekt met groene kruiden | gele paprikasaus

 Chardonnay, Chili  Verslinden
23,5

runderstoofpot
Fries Lakenvelder rund gestoofd in rode wijn en diverse kruiden

 Primitivo, Italië  Affligem dubbel
23,5

Green risotto * 
spinazie | rucola | tomaat | Parmezaanse kaas | bonen 

 Pinot Grigio   Sneker Pypke Trippel
19,5

verrassingsMenu van de chef
Laat u verrassen door een wisselend menu van de chef

drie gangen 41
vier gangen 46Charcuterie

diverse luxe dungesneden vleeswaren | mango
  Primitivo, Italië  Afflichem blond

12,5

carpaccio van lakenvelder
rucola | tête de Moine (smeuïge Zwitserse kaas)

  Rosé, Zuid Frankrijk  Affligem blond
12,5

huis gerookte zalm
venkelsalade | wasabi-kruim | basilicumcréme

 Sauvignon, Zuid Frankrijk  Verslinden
13,5

vegetarische verrassing * 
wisselend gerecht, samengesteld uit de beste producten van het moment

laat u informeren door de bediening
  Pinot Grigio  Texelse Skuumkoppe

11,5

Vegetarische gerechten kunnen wij ook 
aanpassen naar vegan gerechten

Alle aanbevolen wijnen serveren we per glas.
nog geen keuze kunnen maken? 

vraag naar advies aan uw gastheer/vrouw.


