Van ‘t Potkacheltje
Tomatensoep
Mosterdsoep
Vissoep ( gebonden)
Soepproeverij (3 kleine soepjes)

€
€
€
€

5,90
6,20
8,95
7,95

Mand brood met smeersels

€ 4,25

Proeverijen
Vegetarische proeverij van salade met champignons in knoflook
kruidensaus, risotto met Parmezaanse kaas en een witlofsoepje
€ 10,95
Carpaccio proeverij van kleine carpaccio met truffelmayonaise,
broodje met kalfsragout en een tomaten soepje
€ 12,95
Kip proeverij van kipspiesje met ketjapsaus, crispy kipreepjes met
mango honingsaus en een wrap met gerookte kip
€ 13,25
Vissers proeverij van gerookte forelfilet, gerookte paling,
gerookte zalm ,dillesaus en een vis soepje

€ 13,75

Scampi proeverij , curry van scampi’s en prei uit de oven,
scampi’s in een pankojasje met chili mayonaise en een scampi
spiesje met kruiden knoflookolie
€ 13,95

Nog enkele voorlopers…

Camembert uit het oventje met honing, salade met
balsamico dressing en brood om de dippen
€11,95
Runder carpaccio met sla, truffel mayonaise, Parmezaanse
kaas, zontomaat, olijf & pijnboompitjes
Sal oosterse kipreepjes

€ 12,95

Hoofdgerechten

Waterbewoners uit Woerkum en ver daar buiten
Kabeljauw met een scampispiesje en een mosterd dille saus
Duo van Zalmfilet en Snoekbaarsfilet met een saus van
gerookte zalm

€ 19,95
€ 20,95

Scampi’s op een torentje van pasta met een romige saus
van knoflook en pesto

€ 21,95

Visvangst van kleine zeetong, zalm en kabeljauw
met een Hollandaise kruidensaus

€ 23,95

Panneke gebakken paling met remouladesaus

€ 25,95

Twee kleine Noordzee tongen met remouladesaus

€ 24,95

Noordzee tong ( ca.400 gram ) met remouladesaus

€ 26,95

Hoofdgerechten van ’t land

Gevulde kipfilet met spinazie, mozzarella, feta, zongedroogde
tomaat en een saus van rode ui en knoflook
€ 18,95
Kalfs stoofvlees op een bedje van aardappelpuree

€ 20,95

Ode aan het varken van pork steak , oer hammetje ( lekker kluiven )
met een champignonsaus
€ 21,95
Vlees plateau van kogelbiefstuk, varkenshaasmedaillon
en kipschnitzeltje met een pepersaus
Duo van hertenbiefstuk en parelhoender met een saus van
rode wijn
23,95
Biefstuk van de haas met eigen jus
…met scampi’s supplement

€ 23,95
€
€ 25,95
€ 4,75

of een saus naar wens, ( rode wijn--, peper-, champignonsaus )

Vegetarische gerechten
Say cheese van geitenkaas op een bedje van groenten
en een pasta met een saus van Roquefort en tomaat

€ 17,95

Zoete paprika gevuld met risotto, saus met gebakken
champignons, brie, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

€ 16,95

Bij de hoofdgerechten worden frieten en groenten garnituur geserveerd.

Heeft u een allergie?…..Meld het ons!
wifi code : stroming2005

