
gerechten met * kunnen glutenvrij
allergie? meld het ons

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

drie gangen 43,5
vier gangen 47,5Smulplank

diverse vis en vlees soorten | naanbrood | Baba Anousch
  Sauvignon, Zuid Frankrijk  Affligem blond

14,5

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

  Rosé, Zuid Frankrijk  Stadhouder blond
13,5

Smaken uit de zee
gravad lax | hollandse garnalen salade | wakame

 Chardonnay, Chili  Verslinden
13,5

geitenkaas Creme brulee *
port druiven 

  Pinot Grigio  Texelse Skuumkoppe
12,5

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

eendenduo
eendenborst | geplukte gekonfijte eendenbout | cranberrysaus

 Primitivo, Italië  Skuumkoppe, Texel
25,5

lakenvelder kogelbiefstuk
beurre de paris (klassiek franse kruidenboter)

 Merlot, Chili  Stadhouder blond
25,5

bourgondische Quiche 
prei | brie | noten | champignons

 Rosé, Frankrijk  Sneker Pypke Trippel
22,5

Varkenshaas medaillons
Stroganoffsaus met een vleugje Beerenburg van Weduwe Joustra

 Cabernet Sauvignon, Chili  Affligem Blond
23,5

Vis van de dag
Wij werken alleen met verse vis, de bediening vertelt u graag 

wat er vandaag is binnengekomen
Dagprijs

runderstoofpot
gestooft in Affligem dubbel met diverse kruiden

 Primitivo, Italië  Affligem dubbel
23,5

aardpeer risotto
salie | riperkrite kaas | wortel | knolselderij | krokante oesterzwam

 Pinot Grigio   Mannenliefde
22,5

Vegetarische gerechten
vegan gerechten

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

vraag naar advies aan uw gastheer/vrouw.

Brood vooraf 
twee smeersels | olijven

3,5 p.p

groentenbouillon * 
groene kruiden

6,2

tomatensoep * 
gehaktballen

6,2

Mosterdsoep 
Friese drogeworst

6,2

soep van het moment
wisselende soep

6,2

desserts
pistache panna cotta

chocolade mousse | oreo crumble
7

Eton mess 
merengue | slagroom | citrus | bloedsinaasappel

7

dame blanche
vanille ijs | chocoladesaus | gekarameliseerde amandelen

7

Kaasplankje
vier kazen | bijpassende smaaksensaties

 10 jaar oude port
12,5

suikerbrood wentelteefjes
vanille ijs | slagroom

7

espresso martini
espresso | koffie likeur | wodka

9,5

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 / thee met friandises
koffie, thee, cappuccino of espresso 

met bonbon en twee zoete verwenerijtjes
8,5

met een glas dessertwijn 


