
DINER  
17.30 - 20.30 

DESSERTS 
Sinaasappel-vanillemousse - 
huisgemaakt boerenjongensijs. 

Brownie - caramel & noten. 

Coupe sorbetijs** - drie smaken 
sorbetijs met slagroom. 

Coupe advocaat - drie bollen 
vanille-ijs met slagroom & advocaat. 

Cranberry cheesecake 

Coupe cranberry - huisgemaakte 
boerenjongens van cranberry, 
vanille-ijs & slagroom. 

Terschellinger spekkoek -  
Juttersbittercaramel & walnootijs. 
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Onze vegetarische gerechten staan 
aangegeven met *. 

Onze veganistische gerechten, of 
gerechten die veganistisch bereid kunnen 
worden, worden aangegeven met **. Wilt 
u nog wel aangeven dat u veganistisch eet? 

Veel van onze gerechten kunnen aangepast 
worden aan uw allergeen-wensen. Vraag 
de bediening naar de mogelijkheden. 

LUNCH 
12.00 - 16.30 

SOEPEN 
Gele paprika soep** - crème van lente-ui & bieslook met 
spekjes van knolselderij. 

Cranberry-uiensoep - kaas-crouton & Terschellinger droge 
worst. 

BROOD - WIT OF BRUIN 
B.L.T.C. - bacon, sla, tomaat, kip & kerriemayo. 

Carpaccio - sud’n sol, basilicumolie, pitten, sla & parmezaan. 

Vitello tonato- kalfsmuis, tonijnmayonaise, sla & kappertjes. 

Tonijnsalade - bosui, krokante kappertjes, sla & ketjap-
gembermayo. 

Geitenkaas - balsamico, cranberry, noten & sla. 

Avocadohummus** - Amsterdamse ui, sla & 
peppadewmayo. 

Rundvleeskroketten - mosterdmayo. 

Hollandse garnalenkroketten - citroenmayo. 

Bospaddenstoelenkroketten* - truffelmayo. 

Geitenkaaskroketjes* - cranberry-mosterdmayo. 

TOSTI’S 
Kaas* - wit brood met ketchup. 

Ham-kaas - wit brood met ketchup. 

Tuna melt - wit brood met chilimayo. 

Pulled pork - wit brood met paprika-jalapeñosmayo. 

Truffelpecorino* - bruin brood & bosuimayo. 

WARME LUNCH MET FRIET & SALADE 
Loodsburger (200 gram) - augurk, tomaat, rode ui, bacon & 
burgersaus. 

Jackfruitburger** - bietenbroodje, sla, gebakken uitjes & 
gerookte paprikamayo. 

Gebakken mosselen - lichtpittige roomsaus, hollandse 
garnalen & zeekraal. 

SALADES MET BROOD 
B.L.T.C. - bacon, tomaat, kip & kerriemayo. 

Vis - zalm, hollandse garnalen, rivierkreeft, uitjes, zeekraal, 
kappertjes & citrusmayo. 

Geitenkaas* - sud’n’sol, noten, cranberry & balsamico. 

Groene asperge* - croutons & gerookte paprikamayo. 
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DINER  
17.30 - 20.30 

VOORGERECHTEN 
Gele paprikasoep**- crème van lente-ui & bieslook met 
spekjes van knolselderij. 

Cranberry-uiensoep - kaas-crouton & Terschellinger droge 
worst. 

Rundercarpaccio - pitten, basilicumolie, sud’n sol, rucola & 
parmezaan. 

Vitello tonato - kalfsmuis met tonijnmayo, krokante 
kappertjes, sla & kroepoek. 

Zalmbonbon - zeekraal, kroepoek & zwarte knoflookmayo. 

Gepocheerde peer* - crème van Blue de Wolvega, noten & 
mesclun. 

Carpaccio dry aged rode biet** - appel, balsamico & rucola. 

Krokante Oosterse kip - sojabonen, wakamé, zoetzure 
gember, hoisin & wasabimayo. 

Gebakken mosselen - lichtpittige roomsaus, Hollandse 
garnalen, zeekraal & bosui. 

HOOFDGERECHTEN MET FRIET & MAYO 
Rumpsteak - groene asperges, roseval & truffeljus. 

Loodsburger (200 gram) - augurk, tomaat, rode ui, bacon & 
burgersaus. 

Langzaam gegaarde Iberico procureur - paksoi, krokant 
spek, atjar & kroepoek. 

Zeebaarsfilet - zeekraal, gemarineerde gember, gerookte 
zalm & limoen-gember jus. 

Gebakken mosselen - lichtpittige roomsaus, Hollandse 
garnalen, zeekraal & bosui. 

Zeewolffilet - rivierkreeftjes, zeekraal & Oosterse jus. 

Jackfruitburger** - bietenbroodje, sla, gebakken uitjes & 
gerookte paprikamayo. 

Gegratineerde groene asperges - truffelcrème. 

Gepofte knolselderij** - bataatchips & knolselderij-truffeljus. 

SALADES MET BROOD 
B.L.T.C. - bacon, tomaat, kip & kerriemayo. 

Vis - zalm, hollandse garnalen, rivierkreeft, uitjes, zeekraal, 
kappertjes & citrusmayo. 

Geitenkaas* - sud’n’sol, noten, cranberry & balsamico. 

Groene asperge* - croutons & gerookte paprikamayo. 
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Wilt u salade bij het hoofdgerecht? + 2,50 

Beleg op glutenvrij brood? + 2,50 


