S TARTERS
TOMATENSOEP

6.00

Mascarpone en kruidenolie

MOSTERDSOEP

(OOK

6.00

MOGELIJK)

Gedroogde appelblokjes en Serranoham

BROODPLANKJE

(OOK

6.50

MOGELIJK)

Diverse soorten brood met kruidenboter
en een huisgemaakte tapenade

HUISGEMAAKTE CARPACCIO

9.50

Whisky bacon jam, gemarineerde tomaatjes,
gemarineerde rode ui, gedroogde kappertjes, pittenmix
en kletskoppen van oude kaas

MARBRÉ VAN GEITENKAAS EN PAPRIKA

9.50

Vergezeld met gemarineerde beukenzwammetjes,
toffee en zoetzuur van pompoen, gepofte quinoa,
en een crème van tuinkruiden

MAKREEL TOM KAH KAI

10.50

In zoetzuur gegaarde makreel met komkommer relish,
marshmallow van kokos, yuzu gel, emulsie van mierikswortel,
begeleid met room van gember en kokos

GEPEKELDE RUNDER STAARTSTUK

9.50

Met dragoncrème, gemarineerde aubergine, kruidige tomaatjes,
cashewnoten, vergezeld met een granité van Bloody Mary

‘T VOORPROGRAMMA RÚK JE
VAN ‘T FEESSIE IN JE BÚKJE.
- MUKKES -

VLEES
SPIES VAN GEMARINEERDE KIP

19.50

Atjar, bosui en een crunch van pinda, kerrie en
kokos met satésaus				

HUISGEMAAKTE SPARERIBS MET KNOFLOOKSAUS

19.50

1) Zoete berenburg, amarena marinade
2) Pittige knoflook en ketjap marinade

CORDON BLEU VAN RIBROAST

20.50

Gevuld met “de Terschellinger” Reade Jutter kaas en
Serranoham, aubergine kaviaar begeleid met een
saus van tomatenchutney

KOGELBIEFSTUK

20.50

Met polenta, romanesco bloemkool, vergezeld
met een saus van sjalotten en gepofte knoflook

MIXED GRILL

sp ec ia lit eit

20.50

Bestaande uit varkensoester, ossenhaas en rouleau van kip,
vergezeld met paddenstoelen risotto en een kruidige
Chimichurri

EENDENBORSTFILET
Gebakken eendenborstfilet, taco van rode biet, rouille van
zwarte knoflook, stroop van balsamico en een crunch van
gepofte pompoen

Alle hoofdgerechten
worden geserveerd met
een aardappelgarnituur, friet,
en een frisse salade.

21.50

VIS
ROULEAU VAN KABELJAUWFILET EN COQUILLE

20.50

Met couscous van bloemkool vergezeld met een saffraan saus

DUO VAN ZALMFILET & GAMBA’S

20.50

Met grapefruit, kruim van citroen geserveerd met een
romige mosterd - dillesaus

VEGA
RISOTTO

19.50

Met paddenstoelen, pompoen, sojabonen in een saus
van Eekhoorntjesbrood en “de Terschellinger’ Reade Jutter kaas

WELLINGTON VAN BIET

19.50

Met crème van Bleu de Wolvega en een reductie van
“Fonseca” rode port

MAALT IJ D SAL ADES
SALADE MET GAMBA’S

15.50

Suikersla, gamba’s, uienchutney, pompoen, gedroogde kappertjes
en een crème van mierikswortel

CAESAR SALADE

(OOK

MOGELIJK)

Romeinse sla met gegrilde kipfilet, krokant spek, roerei,
kletskop van oude kaas, knoflook croutons begeleid met
een caesardressing

Salades worden geserveerd met heerlijk
gemarineerd en geroosterd Focaccia brood

15.50

