
desserts
Pina colada

kokos ijs | ananas ijs | gemarineerde ananas
7

gemarineerde aardbeien
limoen ijs

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
koffi e | Weduwe Joustra beerenburg | bruine suiker | slagroom

7

Irish Coffee
koffi e | Irish Whiskey | bruine suiker | slagroom

7

French Coffee
koffi e | Grand Marnier | slagroom

7

Spanish Coffee
koffi e | Licor 43 | slagroom

7

Koffie dessert
koffi e, 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

6,2

tomatensoep * 
gerookte kip

6,2

Mosterdsoep 
cranberries | riperkrite kaas

6,2

Soep van de chef
wisselende soep

6,2

gerechten met * kunnen glutenvrij
allergie? meld het ons

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

mosselpan
geserveerd met 3 sausjes | friet | salade

 Pinot grigio, Roemenië  Verslinden
24,5

runder Entrecote
van Fries lakenvelder | chimichurri

 Primitivo, Italië  Mannenliefde
28,5

smoked jack fruit * 
kikkererwten | oesterzwammen | tomaat

 Rosé, Frankrijk  Mannenliefde
22,5

Varkenshaas medaillons
Weduwe Joustra beerenburgsaus

 Cabernet Sauvignon, Chili  Affl igem Blond
22,5

Vis van de dag
informeer bij de bediening

Dagprijs

runderstoofpot
Fries Lakenvelder rund gestoofd in rode wijn en diverse kruiden

 Primitivo, Italië  Affl igem dubbel
23,5

fusion risotto * 
kokos | edamame | wortel | citroengras | limoen | koriander

 Pinot Grigio   Sneker Pypke Trippel
20,5

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

drie gangen 41
vier gangen 46smulplank

diverse vis en vlees soorten | naanbrood | tapenade 
 Sauvignon, Zuid Frankrijk  Affl igem blond

12,5

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

 Rosé, Zuid Frankrijk  Stadhouder blond
13,5

Gerookte paling duo
gerookte paling bavarois | paling | truffelaardappel | pittige sriracha saus

 Chardonnay, Chili  Verslinden
13,5

Geitenkaas en biet *
geitenkaas van de ‘‘molkerij’’ | gemarineerde meloen | biet | munt

 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.


