Aanvullende dinergerechten meivakantie
Onderstaande gerechten zijn te bestellen vanaf 16.30 uur

Voorgerechten
Pata negra met witte asperges 50 gram 12,50
Mooie donkere ham van het Spaanse zwartpoot varken, met nootachtige smaak.
Geserveerd witte asperges, frisse truffel-yoghurtdressing, rucola, pijnboompitten en brood

Gamba a la plancha

12,50

Vijf gamba`s (easy peal) gebakken in knoflook, zeekraal en citroenboter.
Geserveerd met brood en aïoli

Hollandse garnalencocktail

14,50

Cocktail met o.a. Hollandse garnalen, komkommer, tomaat, asperges en ei.
Geserveerd met cocktailsaus en croutons.

Caesar salades
Kleine salade met little gem en o.a. Parmezaanse kaas, tomaat,
ei, croutons, olijven, kappertjes, en peper-roomdressing
Als bovenstaand met blokjes gebraden kippendij 12,50
Als bovenstaand met ansjovis en gerookte zalm 14.50
Ook veganistisch verkrijgbaar met vegan peper-roomdressing en haricots verts 9,50

Hoofdgerechten
Catch of the day
Zie onze Vandaag naast de kaart of vraag de bediening

Gamba a la plancha

21,50

Twaalf gamba`s (easy peal) gebakken in knoflook, zeekraal en citroenboter.
Geserveerd met brood en aïoli.

Varkenshaas +/- 200 gram

21,50

Malse varkenshaas van de gril met gegrilde groentes o.a. witte asperges, courgette en aubergine.
Geserveerd met bruine rum saus en aardappelgratin.

Lamscurry

21,50

Curry op basis van grof gemalen gehakt van Schiermonnikoger lamsvlees,
courgette, zoete paprika, aubergine, Indiase kruiden en kokosroom.
Geserveerd met Basmati rijst & naanbrood

Desserts
Deze staan op de achterzijde

Aanvullende dinergerechten meivakantie

Desserts
Appel-perenparfait 8,50
Rabarber compote, perencoulis, lychees en een crumble van kardemom

Waddenyoghurt 7,50
Dikke yoghurt met cranberrycompote, Bastogne en vanillesaus

Coupe aardbeien 7,50
Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom

Espresso Martini 9,00
After diner cocktail

Cheesecake 5,00
Citroen en mascarpone cheesecake
Kaasplank
4 soorten kaas 11,00 | 6 soorten kaas 14,00
Met noten, gedroogde zuidvruchten, appelstroop en brood

Vakantiehuis SAM
Sam is een 2 persoons vakantiehuis op Schiermonnikoog
Sam is het voorhuis van een authentiek huis, gelegen aan de Langestreek in het dorp
Voor actuele beschikbaarheid en meer informatie www.demarlijn.com

