LUNCHKAART
Dagelijks vanaf 11.30 uur

Gebak (vanaf 10.00 uur)
Appelgebak met slagroom

3,25

Charcuterie 14,25 p.p.

Kokkels 350 gr. 14,75

Cheesecake met chocolade krullen 4,00
Warme Brusselse wafel met cranberrycompote en slagroom 4,75
½ Warme Brusselse wafel als bovenstaand 3,25

Borrelhapjes
Warme tortillachips met kaas, bosui tomatensalsa en guacamole 6,50
Bitterballen ‘de Bourgondiër ’(8st) 7,25
5 Ambachtelijke kroketjes van Wadden garnalen met Dijonmayonaise 8,75
Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli 8,25
Fried potato wedges met aïoli en chilisaus 5,25

Verschillende soorten ambachtelijk charcuterie met o.a.

Gestoofd in boter met knoflook, sjalot, lavas, koriander
en een vleugje kerrie geserveerd met brood en kruidenboter

wildterrine, mosterd, vijgencompote en 2 soorten brood

Catch of the day
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening

Ortiz Bonito del Norte 10,00

Eilander lamsspecial
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening

Ortiz sardientjes Antigua 10,00

Shakshuka

Antipastiplank Chef’s Choice 16,25 p.p.

Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood.
Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus en Harissa

Assortiment charcuterie, kaas, vis en smeersels met brood

Geserveerd met zuurdesembrood en boter

Kaasplank

keuze uit; Langoustine 12,00

Zuurdesembrood
Broodje gegrilde groenten 7,00

Sucuk Turkse knoflookworst 10,00

Gegrilde groenten uit de oven met o.a. Hummus, pompoen, schorseneren,

Gegrilde groenten 8,00

biet, pastinaak, sjalot en geraspte kaas
Broodje makreel Roedjak

Planken

Warme gerechten

Met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood

Oesters
Fines de Claires Oléron nr.3

Spaghetti di Mare 22,50

9,75

Met rode ui, rucola en ei

Spaghetti met coquilles, gamba`s, mosselen, kokkels,

Broodje gebakken paddenstoelen 11,00

langoustine, knoflook, verse kruiden en zeekraal

Met knoflook, sjalot, rucola, gedroogde tomaatjes en kruidenboter
Broodje Anjummer bacon 7.25
Bacon van Slager Menno uit Anjum met gedroogde tomaatjes ,

rucola, rode ui, ei en mosterddressing

vanaf 3 stuks per stuk 3,25
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,

Geserveerd met brood en Parmezaanse kaas

brood en gezouten boter

Lasagna al tartufo e funghi 17,50
Lasagne met truffel, gebakken paddenstoelen, roomsaus, brie,
cashewnoten en verse kruiden. Geserveerd met een gemengde salade

Broodje oude kaas 6,75
Met rode ui, cornichons, rucola, dadels en vijgen konfijt
Brood met smeersel 7,00

Wij variëren met onze gerechten, bieren en wijnen
Kijk gerust op onze Vandaag naast de kaart

Pesto, tomatentapenade en aïoli

Salades
Warme geitenkaassalade 14,00
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchten notenbrood
en een salade met truffeldressing, druiven, noten en dadels

Waddensalade “voor de deur gevangen”

4 soorten 10.50 6 soorten 14.50

klein 14,25 groot 20,00

Waddengarnalen op een groene salade met o.a. komkommer, rode ui, tomaat,
groene asperges, ei, limoendressing en brood met boter

Fruits de mer

vanaf 2 pers. 46,00 p.p.

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren!
p.p. 3 oesters, ½ kreeft, kingcrab, langoustines,

Soepen

gamba’s, coquilles, kokkels, mosselen en Hollandse garnalen

Erwtensoep - royaal gevulde maaltijdsoep met landbrood

geserveerd met dressing, sauzen en brood

en Anjummer bacon 9,00
Pomodorisoep - soep van gepureerde pomodori tomaten
met pesto en brood

Kindergerechten & desserts Z.O.Z.

7,00

Marlijn’s vissoep - maaltijdsoep goed gevuld met verschillende visfilets, gamba’s,
mosselen, Hollandse garnalen, zeekraal en brood met rouille

14,25
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Kindermenu’s
Poffertjes met poedersuiker 5,25
Zak frites met fritessaus en ketchup 3,75
Frites met appelmoes en naar keuze bitterballen, kip nuggets,
mini frikandellen kaassoufflé of calamaris 8,25
Spaghetti bolognese (tomaten-gehaktsaus) en geraspte Pecorino 8,25
Frites karaage kipdijvlees in een krokant Japans tempurabeslag
met frites en appelmoes 9,75

Kinderdessert Verrassing dessert met veel lekkers!!

5,00

Desserts
Griekse yoghurt
met honing, kletskoppen en walnoten
6,00

Spekkoek
met pistache-ijs, nougat en een shot Frangelico
7,50

Tartufo Nero
ijstaartje van chocolade en cacao gevuld met chocolade en hazelnoot
geserveerd met slagroom
7,00

Cheesecake
lemon cheesecake geserveerd met chocoladekrullen en frambozensaus
6,00

Kaasplank

4 soorten 10.50 6 soorten 14.50

Met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood
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