Vandaag naast de kaart
Catch of the day
Salade Niçoise 23,50
Rose gegrilde tonijnmoot gereserveerd op een gemengde salade met o.a.
komkommer, tomaat, olijven, haricots verts, artisjok, kappertjes, ansjovis en ei.
Geserveerd met frites en mayonaise.

Vanaf 16.30 uur serveren wij onderstaande
gerechten extra naast onze dagkaart
Irish bavette +/- 180 gram

26,50

Met o.a. little gem, sugrsnaps, taugé en Nam Jim Jaew (Thaise dipsaus)
Gereserveerd met wedges en aïoli.

Verse Noordzee langoustines 7 stuks 32,50
Langzaam gegaarde langoustines in boter met zeekraal, limoncello,
lamsoor en gembersiroop. Geserveerd met frites en salade.

Wijntip!

La forge estate Sauvignon Blanc 2020

Glas 6 | Fles 28

Deze Languedoc wijn is fris en fruitig met tonen van citrus, perzik en meloen
Lekker bij onze salades, catch of the day en antipastiplank

Voor zelf meegenomen wijn en restanten uit
Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, vraag gerust naar deze kaart!

Vandaag naast de kaart
Herfstbieren
Hertog Jan Bock 8% Van de Tap
Bitterzoet en robijnrood. Vol, romig en karamelachtig 25cl. 5,00 | 50cl. 9,00

Grutte Pier Bock 8%
Hout gerookte dubbel bock met zoethout. Rokerig en een lichte houttoets | Fles 30cl. 5,50

La Trappe Bockbier 7%
Aangenaam bitterzoet bockbier

Glas 25cl. 5,00 | Glas 50 cl. 9,00 | Fles 75cl. 13.00

La Chouffe 8%
Ongefilterd blond bier. Fruitig, gekruid met koriander en heeft een lichte hop smaak.
Lekker bij mosselen en lamscurry!

Glas 25cl. 4,50 | Glas 50 cl. 8,00 | Fles 75cl. 11.50

Schöfferhofer weizen naturtrüb 5%
Klassieke Duitse weizen die fris en fruitig is | Fles 50cl. 7,00

Bieren van de TAP
Hertog Jan Bock 8%
Bitterzoet en robijnrood. Vol, romig en karamelachtig 25cl. 5,00

Leffe blond 6,6%
Abdijbier met een vleugje bitterheid 25cl. 5,00 | 50cl. 9,25

Eeuwige Jeugd Bullebak 7,7%
Weizen tripel bier. fruitig met een licht zoetje 30cl. 5,25 | 50cl. 8,50

Diepgevroren soepen
U kunt vanaf nu ook thuis genieten van onze soepen!
Deze zijn te verkrijgen in het vriesvak in ons strandpaviljoen
& bij Spar Brunekreef op Schiermonnikoog
Marlijn`s vissoep
Witte aspergesoep (vegan)

Gele curry linzensoep (vegan)
Ossenstaartsoep
van schotse hooglander uit het Lauwersmeergebied

