Vandaag naast de kaart
Catch of the day

Zeebaarsfilet

22,50

Gebakken zeebaarsfilet met zeekraal geserveerd op
een bietenrisotto met rode biet, ,geitenkaas en balsamico

Catch of the day

Koreaanse Fish & Chips

19,50

Kibbeling van kabeljauw op Koreaanse wijze.

Geserveerd met een oosterse salade, frites en remouladesaus

Erwtensoep

9,50

Royaal gevulde maaltijdsoep geserveerd met landbrood en Anjummer bacon

Wijntip

Durnberg Falkenstein Grüner Veltliner 2020

Lekker bij Catch of the days & onze garnalensalade
Glas 5,75 Fles 28

Glühwein

4,75

op basis van wijn, steranijs, vanille suiker, sinaasappel en kruidnagel

Bieren om te delen 0,75 ltr.
La Trappe | Witte Trappist | Witbier | Fris & fruitig | 5,5% | 12,5

Achouffe brouwerij | La Chouffe | Blond | Zacht & Rond | 8% | 12,-

Voor meer bieren om te delen vraag naar onze uitgebreide kaart!

Vandaag naast de kaart
Wisselende bieren
Bockbieren

Hertog Jan bockbier 6,5% van de tap
Vol romig en karamelachtig | 25cl. 4,75
Grutte Pier hout gerookt dubbel bock 8%
Kruidige bock, rokerig en een lichte houttoets | Fles 33cl. 5,00
La Trappe Bockbier 7%
Kruidige aroma`s en een licht zoete ondertoon | Fles 75cl. 12,00

Herfstbieren

De eeuwige jeugd Bullebak 7,7% van de tap
Combi van een traditionele Duitse weizen en een Belgische Tripel.
Frisse Aroma`s met romige smaken en een lichte moutigheid | 25cl. 5,00
Fortuna Vlieland Wanda weizen 5,5%
Gebrouwen op Vlieland voor “Into the Great Wide Open 2021”
Limited edition bier gebrouwen met “dry hop techniek” | Fles 33cl. 5,00
Lefebvre Barbàr blond 8%
Deze Barbàr heeft honing in zich
De zachte zoetheid is goed te combineren met pittig en zout eten | Fles 33cl.
4,50

Nieuw!

Diepgevroren soepen
U kunt vanaf nu ook thuis genieten van onze soepen!
Deze zijn te verkrijgen in het vriesvak in ons strandpaviljoen en bij
Spar Brunekreef op Schiermonnikoog

Erwtensoep
Marlijn`s vissoep
Gele curry linzensoep

