avondkaart
Veuraf
Broodplaank

6,50

Volkorenbostelbrood en Desembrood van Luuk met huisgemaakte hummus, roomboter en zeezout

Bow Chica Gua Bow

9,25

Twee Gua Bao broodjes met pulled sukade van Gronings weiderund, Eemstuinsla, zoetzure ui,
komkommer en gebakken uitjes

Soep van het moment

5,50

Zie krijtborden. Plak brood erbij? +1,00

Happie veur de kinders
Hamburger			

8,90

Runderburgertje op een sesambolletje met sla, tomaat en komkommer. Geserveerd met ovenfrietjes,
wadasaus en ketchup

Platpizzaatje Margreetha			

7,90

Platbrood met tomatensaus en kaas (met gerookte ham +1,00)

Kaasfondue
Bellingham Pear Tree Chenin Blanc of Cum Laude Merlot
Wadapartja Kaasfondue		

15,50

Queso Fondido		

16,50

Met cheddar, Mexicaanse kruiden en jalapenos

Fonbleu de Wolvega		

17,50

Met Bleu de Wolvega

Truffelfondue		

17,50

Met truffel

De kaasfondue wordt geserveerd met brood en groentjes en wordt bereid met witte wijn
Nog meer erbij?
Gehaktballetjes
Extra groentjes
Extra brood

+3,75
+3,75
+2,50

avondkaart
Diner
Bavette

Cum Laude Chardonnay of Cum Laude Merlot

21,50

Rosé gebakken flank steak van Gronings weiderund met huisgemaakte chimichurri en mocktailsaus.
Geserveerd met een mix van geroosterde groenten, groene asperges en roseval aardappeltjes

Indiase Curry

Lust for Sauvignon Blanc of Bellingham Big Oak Shiraz

17,50

Indiase zoete aardappel curry met spinazie, okra (groente) en kikkererwten geserveerd met een
gegrilde kurkuma-tijm pita

Classic Burgertime

Cum Laude Chardonnay of Vigneti del Salento Primitivo

18,75

Burger van Gronings weiderund op een sesambol met Porc Locale spek, biologische kaas, groene
pepers, zoetzure ui, Eemstuinsla, gebakken eitje en Wadapartjasaus geserveerd met salade en
ovenfrieten met kerriemayonaise óf truffelmayonaise en Parmezaanse kaas (+1,00)

Bietenburger

Fabiano Pinot Grigio of Cum Laude Merlot

18,75

Burger gemaakt van bonen en bieten op een volkorenbostelbol met Eemstuinsla, chimichurri+,
lokale tomaat en mocktailsaus geserveerd met salade en ovenfrieten met kerriemayonaise óf
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas (+1,00)

Kaasfondue

Bellingham Pear Tree Chenin Blanc of Cum Laude Merlot

vanaf 15,50

Zie omme zijde voor alle smaken en bijgerechten

Daghap
Zie de krijtborden of vraag de bediening

Toetjes
Taart

4,80

Vraag de bediening naar de taarten van het
moment

Toetjesplank

8,50 p.p.

Variatie aan huisgemaakte taart en zoetigheden
(vanaf 2 personen)
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Chimichurri is een Argentijnse saus,
vergelijkbaar met pesto

