SOEPEN
Soep van de chef..........................................................................€6,50
Uiensoep.......................................................................................€6,75
licht gebonden uiensoep met een kaascrouton
Gebonden pompoen wortelkokossoep........................................€7,25
gegarneerd met geroosterde pijnboompitten
Vlielandse strandkrabbenbisque..................................................€7,75
met garnaaltjes en een vleugje cognac

VOORGERECHTEN
Boerenbrood................................................................................ €6,75
met aïoli en notenboter
Carpaccio.................................................................................... €14,75
met sla,pijnboompitten,oude kaas en truffelmayonaise
Wild trio...................................................................................... €11,75
van pastei met wildragout, bonbon van eendenborstfilet gevuld met cranberry roomkaas
en een toastje met reepaté
Crème brulee.............................................................................. €10.50
van geitenkaas geserveerd met toast van krentenbrood en rode uiencompote
Coquilles..................................................................................... €14,50
omwikkeld met zacht gegaard buikspek met een stroop van balsamico en een
crème van doperwten

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Biefstuk Zeezicht........................................................................ €25,75
geserveerd met een rijkelijk gevulde rode wijn saus
Coq au Vin.................................................................................. €21,25
zacht gegaarde maishoenfilet in een rijk gevulde rodewijn jus, geserveerd
op een dagverse stamppot
In rozemarijn gemarineerde ribroast (300 gram)........................ €25,50
geserveerd met uiencompote en rode Port jus
Captainsdiner (2 personen)........................................................ €39,75
grote schaal met kapucijners, gebakken champignons, paprika, ui, spek, gebakken
aardappels, vleesragout en gehaktballen
VIS
Sliptong a la meunierre.............................................................. €29,75
in roomboter gebakken, 3 stuks
Hele zeebaars............................................................................. €23,75
gegaard in de oven met citroen, kruiden, knoflook en zeegroente
Zalmfilet..................................................................................... €24,25
met een kruidkorst van mosterd, citroen en zeekraal geserveerd met wittewijnsaus
VEGA
Truffelrisotto............................................................................... €21,25
met gebakken bospaddestoelen, mascarpone en parmezaanse kaas
Paprika....................................................................................... €23,75
gevuld met een tomatensaus van vegan gehakt, groente, bonen en maïs
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WINTERSTOOF TOPPERS

Wildpeper................................................................................... €22,75
diverse soorten wild, gegaard in fruitig Liefmansbier met een vleugje cranberry
Vlielandse visstoofpot................................................................ €23,50
verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren geserveerd met kreeftenjus
Vegetarische stoofpotje............................................................. €21,50
met pompoen, verschillende winterse groentes, kikkererwten en cashewnoten
Alle winterstoof toppers worden geserveerd met aardappelpurree, groente en salade.

Onze medewerkers zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de allergenen in de diverse gerechten. Als u
een allergie of een dieet heeft, meld dit altijd.
Omdat wij het weggooien van eten economisch en maatschappelijk
onverantwoord vinden, zijn onze porties aardappelgarnituur, salades en warme groentes aangepast
aan de gemiddelde eter.
Mocht u extra garnituur willen, dan kunt u gratis bijbestellen.

