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mayonaise 
ketchup 

curry 

+ 1,00 

aioli 
chilisaus 

chimichurri 

barbecuesaus 
kruidenboter 

+ 1,50 

pindasaus 
hollandaise 

paddenstoel- 

saus 
rode wijnsaus 

+ 2,50 

oerfriet 
gratin 

rosti 

salade 
maiskolf 

 

 

 

 

VOOR DE AVOND (vanaf 17u) 

 
Starters geserveerd met focaccia 
 
Mosterdsoep                  5,50 
Friese droge worst - bosui - crème fraîche 
 
Soep van de Chef                5,50 
Regelmatig wisselende soep 
 
Broodplankje                 7,50 
Rustieke bol geserveerd met aioli en kruidenboter 
 
Carpaccio                 8,50  
Huis gegrilde carpaccio - parmezaanse kaas- rucola - 
cashewnotenpesto - geroosterde pitten 
  
Zalmtartaar                 8,50 
Gerookte zalm - komkommer - wasabi - radijs - 
Spaanse uiencrème 
 

 
Salades geserveerd met focaccia 
Carpaccio               13,50 
Huis gegrilde carpaccio - parmezaanse kaas - 
cashewnotenpesto - geroosterde pitten 
 
Kip                13,50 
Gegrilde kip - mango - paprika - rode ui - avocado - 
ei - groene asperge  
 
Hoofdgerechten  
Al onze gerechten worden bereid op onze op 
houtskool gestookte oven. De gerechten worden 
geserveerd met verse groenten. Nog meer trek? Dan 
kunt u uit onderstaande bijbestellen? Bij de 
gerechten met een * serveren wij een saus naar 
keuze. Ook deze vindt u onderaan de menukaart 
 
Vlees 
Pincho de Pollo *              17,50 
Gemarineerde kippendijvlees op een spies 
  
Spare Ribs *               19,50 
Huisgemarineerde spare ribs, keuze tussen zoet of 
pittig  
 
  
 

Proeverijenplank voor 2                     12,50 
Plank met verschillende kleine gerechtjes  

Roasted Rib *              18,50 
Stoer stuk vlees van het varken  
 
Runderbrochette *              18,75 
Gemarineerd noord nederlands weiderund op een 
spies 
  
Diamanthaassteak *                            19,50 
Super mals stukje vlees van het rund  
 

Grillplank voor 2                                      32,50 
Verschillende gerechtjes van de grill, 

lekker om  te delen 

 
Vis 
Makreel *                 18,00 
In zijn geheel uit de houtskool-oven met knoflook - 
peterselie - limoen 
  
Zalm                  18,00 
Verse filet van zalm, op de huid gegrild met 
cherrytomaat 
 
Vegetarisch  
Avocadoburger       15,00 
Sla - tomaat - uien relish - crème fraîche- tortilla chips 
- jalapeño  
  
Quiche                   16,50 
Quiche van spinazie, noten en geitenkaas 
  
Portobello     16,50 
Gevuld met cashewnotenpesto en gegratineerd met 
blue de Wolvega 
 
Burgers 
Alle burgers zijn huisgemaakt, van 100% noord 
nederlands weiderund en geserveerd op een brioche 
broodje en afgemaakt met gefrituurde uienringen 
 
Classic burger                   15,00 
Sla - Tomaat - spek - augurkenrelish - kaas 
 
Mexican burger                   15,00 
Sla - tomaat - guacamole - jalapeño - tortilla chips - 
kaas 
 
Winter burger                   15,00 
Sla - tomaat - gebakken paddenstoelen - kaas - truffel-
mayonaise  

 


