DAGKAART
Dagelijks vanaf 11.30

Gebak (vanaf 10.00 uur)
Appelgebak met slagroom 3,50
Yellow Velvet taart 4,75
Warme Brusselse wafel met cranberrycompote en slagroom 4,75
½ Warme Brusselse wafel geserveerd als bovenstaand 3,50

Borrelhapjes
Groene Anchoa olijven ingelegd met ansjovis 3,75
Cheese tortillachips (koud) met crème fraîche en huisgemaakte salsa 4,75
5Ambachtelijke kroketjes van Waddengarnalen met Dijonmayo 8,75

Warme gerechten
Catch of the day
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening
Gamba & coquille a la plancha 19,50
Op de plaat gebakken hele gamba`s en coquilles met knoflook,
zeekraal en pancetta. Geserveerd met brood en aïoli

Spaghetti di Mare 22,50
Spaghetti met gamba`s, mosselen, coquilles, knoflook, zeekraal
en verse kruiden. Geserveerd met brood en Parmezaanse kaas

Planken

Veganistische kokoscurryballen (8st) 8,00

Camembert uit de oven voor 2 personen 9,50

met seroendeng en een saus van kokos, limoen en koriander

Met knoflook, tomaat, honing, rozemarijn en brood

Ortiz Bonito del Norte 10,00

Shakshuka gegrilde groenten 11,50

Blikje witte tonijn op olijfolie met aïoli, olijven en brood

Bitterballen ‘de Bourgondiër ’ (8st) 7,50
Gefrituurde Spaanse inktvisringen met aïoli 8,25
Zoete aardappel frites met sriracha mayonaise 5,25

Broodjes
Brood met smeersels 7,00
Pesto, tomatentapenade en aïoli

Zalmsalade met landbrood 11,50
Gerookte zalmsalade met rucola en ei

Broodje pulled jackfruit (vega) 7,50
Gesmoorde jackfruit in BBQ-saus
met frisse coleslaw, cashewnoten en pitabrood
Landbrood jong belegen kaas 6,75
Met huisgemaakte spread, rode ui, rucola, ei,
komkommer en mosterddressing

Landbrood gegrilde groenten 8,00
Gegrilde groenten uit de oven met o.a. tomatentapenade,
paprika, zoete aardappel, courgette, aubergine en geraspte kaas

Landbrood gegrilde beenham 7,00
Met rode ui, rucola, cranberries en honing-mosterddressing

Soepen
Pomodorisoep - Soep van gepureerde pomodori tomaten.
Geserveerd met pesto en brood 7,50
Marlijn’s vissoep - Goed gevulde maaltijdsoep met verschillende
visfilets, gamba’s, mosselen, garnalen en zeekraal.
Geserveerd met brood en rouille 14,25

Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus, harissa,

Ortiz sardientjes Antiqua 10,00

gegrilde groenten. Geserveerd met landbrood en boter

Blikje sardientjes geserveerd als bovenstaand

Shakshuka sucuk (Turkse knoflookworst) 13,50
Turks ovengerecht met ei (baveux), mild pittige tomatensaus en

Anitpasti plank Chef`s Choice

harissa. Geserveerd met landbrood en boter

vanaf 2 personen 15,50 p.p.

Dagelijks serveren wij vanaf 16.00 uur een aantal extra
voor- en hoofdgerechten buiten onze dagkaart om.
Kijk gerust op onze Vandaag naast de kaart
Maaltijdsalades
Warme geitenkaassalade 14,00
Met honing gegratineerde geitenkaas, geserveerd op vruchtennotenbrood en een salade met truffeldressing, druiven en noten

Gado gado salade 12,50
Salade met edamame, taugé, radijs, bosui, asperges,
ei, gebakken ui met wasabi-sesamdressing en pindasaus
Gado gado salade met buikspek 14,50
Geserveerd als bovenstaand met afgelakt buikspek
Burrata Panzanella 12,50
Italiaanse salade met burrata, tomaat, olijven, rode ui,
knoflookcroutons en basilicumdressing

Assortiment charcuterie, kaas, vis en smeersels met brood
Kaasplank 4 soorten 10.50 | 6 soorten 14.50
Met noten, gedroogde zuidvruchten, perenstroop en brood

Oesters
Fines de Claires Oléron Frankrijk nr.3 vanaf 3 stuks, per stuk 2,75
Geserveerd met sjalotjesazijn, kruidenvinaigrette,
brood en gezouten boter

Seafood Special
Fruit de mer

vanaf 2 pers. 44,50 p.p.

Minimaal 2 dagen van te voren reserveren!
p.p. 3 oesters, ½ kreeft, Noordzeekrab, langoustines,
gamba’s, coquilles, mosselen en een garnalencocktail.
Geserveerd met dressing, sauzen en brood

Desserts & kindergerechten Z.O.Z.

DAGKAART
Dagelijks vanaf 11.30

Kindermenu’s
Broodje met kaas en komkommer 3,50
Poffertjes met poedersuiker 5,00
Zak frites met fritessaus en ketchup 3,50
Frites met appelmoes en naar keuze bitterballen, kipnuggets,
frikandellen, kaassoufflé of calamares 8,00
Spaghetti bolognese (tomaten-gehaktsaus)
en geraspte Parmezaan 8,00

Vakantiehuis

SAM

Sam is een 2 persoons vakantiehuis op Schiermonnikoog.

Desserts
In principe vanaf 16.00 uur ,
op rustige dagen evt. na overleg ook eerder

Veganistische choco taart 7,00
Met karamel, bananencompote, granol en stoofperenijs
Aardbei taartje 7,50
Met gemarineerde aardbeien,
witte chocolademousse en yoghurtijs
Kaasplank
4 soorten 10.50 | 6 soorten 14.50
Met noten, gedroogde zuidvruchten, perenstroop en brood

Het huis is gelegen aan de Langestreek in het dorp.
Voor actuele beschikbaarheid, recensies, informatie en meer foto’s www.demarlijn.com

