Van ‘t Potkacheltje

Tomaten paprikasoep

€ 6,25

Heldere kippensoep-omelet-prei

€ 6,50

Soep van de dag

€ 7,00

Mand brood met smeersels

€ 4,50

Proeverijen
Vegetarische proeverij van salade met gebakken geitenkaasje ,
wrap met geroosterde groenten en een tomaten paprikasoepje € 12,25
Wereldse proeverij van kleine carpaccio met truffelmayonaise,
broodje hamburger (cheddar) en een helder kippensoepje

€ 13,50

Proeverij 4 you, tonijnsalade - salade geitenkaas - scampi
- ham met meloen

€ 13,80

Vissers proeverij van salade met gerookte zalm en Hollandse
garnalen met dilledressing, scampi in pankojasje en brioche
broodje met tonijnsalade

€ 14,50

Nog enkele voorlopers…
Geitenkaas salade (warm) aardbei , perzik , komkommer
rode ui, tomaat, pittenmix en balsamico dressing

€ 13,20

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

€ 13,50

Gerookte zalm met salade, appel en gebakken brie

€ 14,25

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

€ 14,50

Hoofdgerechten van’t land
Lasagne van kipfilet met roomkaas, geroosterde groenten,
Italiaanse ham en pesto saus

€ 20,95

Ode aan het varken van varkenshaas medaillon, sparerib
en geroosterd buikspek met een grove mosterdsaus

€ 22,75

Duo van lamsbout met lamsstoofvlees en een honing tijm saus
€ 23,50
Vlees plateau van diamanthaas, varkenshaasmedaillon
en een schnitzeltje van kip met een pepersaus

€ 24,95

Tournedos (biefstuk van de haas) met eigen jus
…met scampi’s supplement

€ 26,95
€ 5,50

of een saus naar wens, ( peper-, rode wijnsaus )

Waterbewoners uit Woerkum en ver daar buiten
Een toffee van kabeljauw en zalm in filo deeg met een zachte
scampi saus
Vangst van de visser ( wisselend ) onze medewerker vertelt

€ 21,50

u hier meer over

Dagprijs

Visvangst van zalmfilet, sandwich van schol en
kibbeling van kabeljauw met een saffraan saus

€ 24,95

Gebakken paling met remouladesaus

€ 27,50

Noordzee tong ( ca.400 gram ) met remouladesaus

Dagprijs

Vegetarische gerechten
Portobello gevuld met een smeuïge truffelrisotto afgedekt met
een stuk gebakken brie Parmezaanse kaas en pijnboompitjes € 18,95
Zoete paprika gevuld met spinazie en ricotta op een bedje van
geroosterde groenten
€ 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

