Van ‘t Potkacheltje
Tomaten paprika soep

€ 6,25

Soep van de dag

€ 7,00

Gebonden Vis soep

€ 9,00

Brood met smeersels

€ 4,75

Voorgerechten…
Sabich van gegrilde aubergine met tahin, tomatensalsa,
hummus en gekookt ei

€ 10,95

Taartje van gebakken champignons met vegetarische spekjes
crumble van zachte geitenkaas en truffel dressing

€ 12,25

Tataki van Oosterse kalfshaas met zoetzure komkommer
en gefrituurde uitjes

€ 13,50

Tartaartje van gerookte zalm met avocado, venkel,
komkommer en een dille dressing
Runder carpaccio met salade, Pesto, Parmezaanse kaas,

€ 13,25

zontomaat, olijf & pijnboompitjes
Cocktail van Hollandse garnalen met toast en kruidenboter

€ 13,50
€ 13,75

Scampi’s met een pittige chili roomsaus

€ 13,95

*Stel zelf uw proeverij samen, kies 3 kleine gerechtjes naar wens van
deze bovenstaande voorgerechten en soepen en onze keukenbrigade
maakt er een heerlijk voorgerecht van
€ 13,95

Salades
Caesarsalade met gebakken kipfilet, knoflooksaus, tomaat,
rode ui, komkommer, Parmezaanse kaas, eitje en croutons

€ 13,50

Seizoen salade met risotto, gebakken champignons met saus,
Parmezaanse kaas en gebakken brie

€ 14,25

Havensalade van gerookte zalm, garnaaltjes, tonijnsalade
en een scampi in panko met een dilledressing

€ 14,50

Hoofdgerechten van’t land
Krokante kipspiezen met een groene curry
scampi’s supplement

€ 20,95
€ 5,50

Gegrilde varkenshaas medaillons met een saus naar wens
( pepersaus of champignonsaus )

€ 21,95

Kalfslende met pasta, rucola en een truffelsaus

€ 23,50

Duo van hertenstoof en een hertenbiefstukje

€ 24,95

Tournedos (biefstuk van de haas) met eigen jus
of een saus naar wens ( peper of champignonsaus )

€ 26,95

Waterbewoners uit Woerkum en ver daar buiten
Gebakken snoekbaarsfilet op een
hollandaisesaus met groene kruiden en gerookte zalm

€ 22,25

Kabeljauwfilet met een Oosterse saus, citroengras
en tempura garnalen

€ 22,95

Langzaam gegaarde zalmfilet met pasta, spinazie
en een romige saus

€ 22,95

Gebakken paling met remouladesaus

€ 27,50

Noordzee tong ( ca.400 gram ) met remouladesaus

Dagprijs

Vegetarische gerechten
Zoete paprika gevuld met een smeuïge truffelrisotto afgedekt met
een stuk gebakken brie, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes € 18,95
Ovenschotel van gnocci met mozarella , groenten,
vegetarisch gehakt en een fritatta saus

€ 18,95

Groene curry met spinazie, zoete aardappel en broccoli,
geserveerd met basmati rijst en zoete sambal

€ 18,95

Bij de hoofdgerechten worden aardappel en groenten garnituur geserveerd.
Schep friet met mayonaise extra bij te bestellen
€ 3,25

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

