
gravad lachs bereid met frysk hynder whiskey
geserveerd met venkel atjar

GROENE SALADE       met zeewier geitenkaas 
(Molkerij), verse kruiden en gebrande noten

tartaar van wilde noordzeebaars  
met zoetzure zeevenkel

soep van hollandse garnalen
geserveerd met rouille en croutons

gepocheerde wadden harderfilet
met groene asperges en saus van ei

RosÉ eendenborst met salade van sinaasappel, 
venkel, knoflook en munt

kruiden couscoussalade   
met gepocheerd scharrelei en bietenstroop

krokante spiering met salsa van 
Marokkaanse citroen en lavas mayonaise

gerookte paling
geserveerd met frisse salade

licht gebonden bietensoep
met Blue de Wolvega kaas en verse kruiden

Rillettes van bio rund 
met drie bereidingen van tuinbonen

NOORDZEE SCHELVISLOIN  
met gepofte tomaat en beurre blanc

Tataki van tonijn 
met salade van zeewier en wasabicreme

dun gesneden Procureur vijf  uur warmgerookt met 
buikspek en chutney van rode ui en rozemarijn

gebakken laaxumer botfilet  puree van zoete 
aardappel en paprika, gember en rawit saus

Pikante currysoep 
met Friese droge worst en knoflook bulgur

Rood gebakken bio ossenhaas 
met puree van snijbiet en jus van hop

huisgerookt Texels lam met gepofte truffelaardappel 
en saus van Reade Jutter

bio Kaasplank  diverse Friese kazen van de Him, 
appel-chilistroop en vijgenbrood 

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

WEI PROEVEN

aperitief: cava €4,50 | kir €6,50
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wijkt af  van de traditionele voor- en hoofdgerechten. Al onze gerechten (zowel 
warm als koud) serveren we in het formaat tussengerecht. De menukaart 
beweegt mee met de seizoenen, zo nu en dan vervangen we een gerecht. We 
werken zoveel mogelijk met streekgebonden producten. Daarnaast maken we 
gebruik van een eigen rookoven. Wanneer het seizoen het toelaat werken we 
met groentes en kruiden uit eigen moestuin. 

Per persoon kies je minimaal twee gerechten. 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. 

prijzen per persoon


