
tartaar van wilde zeebaars
met krokante schorseneren en gekarameliseerde lof

salade van het seizoen  
met gegrilde groentes, zoete aardappel en noten

drie bereidingen van oesters Orval en komkommer, 
gepocheerde oester, gazpacho biet en peper

Gestoofde scheermessen
met kruidige tabouleh van bloemkool

salade van gort met verse kruiden, pompoenpitten 
en gepocheerd ei

bouillabaisse
met Hollandse garnaal, rouille en croutons

haring op japanse wijze
met zeewiersalade en kroepoek van quinoa

krokante spiering  met salsa van 
Marokkaanse citroen en gerookte knoflook crème

gebrande friese gerookte paling 
met voorjaarssalade en crème van paling

mosselen klassiek bereid 
met Ricard en Reade Jutter

gestoofde kokkels  in gember en chili 
met lamsoren en bouillon van venkel

pikante algen ravioli  van Friese rivierkreeft en 
Hollandse garnaal in een bisque van rivierkreeft

gepocheerde heilbot met pasta, saus van 
Marokkaanse citroen en zeekraal 

gebakken zeeduivel 
met Hollandse asperges en wasabi jus

huisgerookte portobello  met puree van snijbiet, 
Tynjetaler, verse truffel en stroopje van biet

rood gebakken bio ossenhaas  
met misojus, parelcouscous en sojabonen

rose gebakken reerug  paddenstoelen, crème van 
aardpeer, jus van chocola en rode wijn

huisgerookt Texels lam met puree van 
truffelaardappel en saus van Bleu de Wolvega

kaasplank met kweepeer gelei (uit eigen boomgaard) 
en Fries roggebrood 

dessert 

g e r e c h t e n

2 gerechten €25,00

3 gerechten €35,00

4 gerechten €45,00

5 gerechten €55,00

6 gerechten €65,00

7 gerechten €75,00

aperitief: vin de noix huisgemaakt €7,50 | kir €7,50

v
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TIP: glas Vin de Noix

prijzen per persoon

Wil je de perfecte wijn & spijs combinatie ervaren? 
Vraag de gastvrouw om advies!  

v

wijn & spijs

WEI PROEVEN is een concept dat afwijkt van de traditionele voor- en hoofdgerechten. 
We serveren al onze gerechtjes in een kleiner formaat. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
We adviseren 4 á 5 gerechtjes voor de gemiddelde eter, met uitzonderingen daar gelaten 
natuurlijk: u heeft het zelf  in de hand! We werken uitsluitend met de beste kwaliteit 
producten: onze vis komt uit de Wadden/Noordzee, het Ijsselmeer of  Friese meren. 
Ook onze kleine selectie aan vleesproducten zijn een bewuste keuze. Pure smaken, 
traditionele kooktechnieken, moderne combinaties en zo nu en dan een Oosterse twist.

Je kunt de chef  ook de vrije hand geven met een verrassingsmenu. De prijzen zijn 
inclusief  tafelwater (plat of  bruis) en brood. Bij groepen vanaf 7 personen 
serveren wij een verrassingsmenu.


