Diner

17:00 tot 21:00

Voorgerechten
Visplateau
Warme en koude bereidingen van vis en schaaldieren

9,50

Antipasti
Italiaans borrelplankje met o.a. gemarineerde olijven, parmaham, truffelsalami en Grana Padano

7,50

Carpaccio
Huis gesneden ossenhaas met Old Amsterdam, basilicumolie en pijnboompitjes

9,75

Bruschetta *
Knapperig knoflookbrood met tomatensalade en Parmezaan

6,75

Chèvre *
Crème van geitenkaas met balsamico, gemarineerde cherrytomaatjes en een sesamkoekje

8,25

Parmaham
Rauwe ham met een tapenade van vijg en appel

8,25

Moeke’s Broodplank *
Breekbrood met tapenade, kruidenboter en aioli

5,75

Mosterdsoep **
Groninger mosterd met droge worst en oude kaas

5,50

Soep van de week
Wisselende week soep

5,50

Maaltijdsalades
Salades worden geserveerd met brood

Salade Carpaccio
Old Amsterdam, zongedroogde tomaat, croutons, pijnboompitjes, pestodressing

11,75

Salade Gerookte Zalm
Quinoa, groene asperges, tomaat, spinazie

9,75

Salade Geitenkaas **
Gebakken spekjes, walnoten, spinazie, honing, groene asperges

9,25

* vegetarisch
** vegetarisch mogelijk

Hoofdgerechten
Vleesgerechten
Burger
Medium gebakken runderburger met gerookte tomatensaus, bacon, augurk, cheddar en tomaat

17,50

Spareribs
Super malse ribs, op oosterse wijze gemarineerd, geserveerd met diverse sausjes

19,50

Ossenhaaspuntjes
Malse ossenhaas puntjes met stroganoffsaus

21,75

Biefstuk
Runderbiefstuk met Taleggio en rode portsaus

19,25

Duo van Eend
Twee verschillende bereidingen van eend, gebakken en gekonfijt, met een jus van sinaasappel
en kruidnagel

21,50

Saté
Varkenshaassaté met seroendeng, satésaus, zoetzure groenten en kroepoek

17,75

Visgerechten
Wij serveren dagelijks twee wisselende visgerechten.
Vraag de bediening naar de vangst van vandaag!

Dagprijs

Vegetarisch
Pasta
Tagliatelle met gerookte paprikasaus, feta en pijnboompitjes
Kaasfondue
Diverse kaassoorten geserveerd met brood en groenten

17,50
17,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Voor de kids!
Saté

8,75

Rundvleeskroket

7,75

Frikandel

7,75

Kaassoufflé

7,75

Kindergerechten worden geserveerd met friet, mayonaise, appelmoes & kinderijsj

Nagerechten
Moeke’s luxe koffie
Kopje koffie met huisgemaakte friandises

5,75

Hangop
Gegrilde ananas met hangop van boerderij de driesprong en vanillestroop

6,75

Brownietaart
Brownietaart met mango en vanille ijs en een kokos tuile

7,25

IJskoffie
Koffie met room, crushed ijs, vanille ijs, hazelnoot siroop of karamel siroop en slagroom

5,50

IJscoupes
Zomerkoning
Vanille ijs/aardbeien ijs/verse aardbeien/slagroom

7,50

Boerenjongens
Vanille ijs/boerenjongens ijs/rozijnen in rum/slagroom

7,25

Chocolade
Twee soorten chocolade ijs/chocoladesaus/chocolade versiering/slagroom

6,50

Nuts
Vanille ijs/hazelnoot ijs/karamelsaus/gekarameliseerde nootjes/slagroom

6,75

Cookies
Vanille ijs/cookies ijs/crumble van brownie/slagroom

7,25

Kids
Vanille ijs/smurfen ijs/versiering/slagroom

4,25

Coffee Specials
Irish coffee
Irish whiskey / bruine suiker / slagroom

6,75

Italian coffee
Amaretto / slagroom

6,75

Spanish coffee
Tia Maria / slagroom

6,75

Baileys coffee
Baileys / slagroom

6,75

French coffee
Grand Marnier / slagroom

6,75

