Van ‘t Potkacheltje

Tomaten paprikasoep

€ 6,20

Uiensoep met kaas en croutons

€ 6,20

Vissoep ( gebonden)

€ 8,95

Soepproeverij (3 kleine soepjes)

€ 7,95

Mand brood met smeersels

€ 4,25

Proeverijen
Vegetarische proeverij van geitenkaas rolletjes met honing, salade met
peer en blauwschimmelkaas en tomaten- paprikasoepje
€ 11,95
Wereldse proeverij van kleine carpaccio met truffelmayonaise, broodje
hamburger (cheddar) en een uiensoepje met kaas en croutons € 12,95
Wild proeverij van ree paté, salade met gerookte
hertenfilet en gekonfijte kwartelpootjes

€ 13,75

Vissers proeverij van gerookte zalm met dilledressing,
rilette van forel, gefrituurd tongreepje en een vissoepje

€ 13,75

Nog enkele voorlopers…
Geitenkaas salade (warm) met gekleurde biet,
quinoa en een sesamdressing

€ 12,95

Rundercarpaccio met sla, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, zontomaat, olijf & pijnboompitjes

€ 12,95

Gerookte zalm met venkel salade, groene asperges
en kwarteleitjes

€ 13,75

Scampi’s in knoflookolie met pepertjes en groene
kruiden (met broodje geserveerd)

€ 13,95

Hoofdgerechten van’t land

Lasagne van kipfilet met brie, Italiaanse ham en pesto

€ 19,95

Ode aan het varken van pork steak en varkenshaas
medaillon met een champignonsaus en uitgebakken spekjes

€ 21,95

Duo van hert, hertenbiefstuk met zuurvlees van hert

€ 22,95

Vlees plateau van diamanthaas, varkenshaasmedaillon
en een schnitzeltje van kip met een roze pepersaus

€ 23,95

Biefstuk van de haas met eigen jus
…met scampi’s supplement
of een saus naar wens, ( roze peper-, champignonsaus )

€ 25,95
€ 4,95

Waterbewoners uit Woerkum en ver daar buiten
Kabeljauw ( op de huid gebakken ) met een brandade van
doperwten en een beurre blanc saus

€ 19,95

Visstoofpotje met daarnaast kibbeling van kabeljauw

€ 21,95

Visvangst van kleine zeetong, zalm en kabeljauw
met een scampisaus

€ 23,95

Paling in ’t groen ( gestoofd )

€ 26,95

Noordzee tong ( ca.400 gram ) met remouladesaus

Dagprijs

Vegetarische gerechten
Mandje gevuld met mihoen, roerbakgroenten, cashewnoten
en een soya saus met sesam

€ 17,95

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

€ 17,95

Bij de hoofdgerechten worden frieten en groenten garnituur geserveerd.
Schep friet met mayonaise extra bij te bestellen
€ 3,00
Heeft u een allergie?…..Meld het ons!
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