
Heeft u een allergie? Meld dit alstublieft bij één van onze 
medewerkers. Hoewel wij zeer zorgvuldig omgaan met 

allergenen is kruisbesmetting niet 
100% volledig uit te sluiten.

TOETJES

Vanille Panna Cotta  7,00 
met verse aardbeien

Chocolademousse  8,00 
met slagroom & vanille-ijs

Espresso Granita (=crushed ice)  6,50 
met slagroom & ‘n caramel-fudge

Aff ogato  5,50 
vanille-ijs met espresso

Bonbons van Frans   5,00 
4 Terschellinger handgemaakte bonbons

Scroppino  7,50 
spoom van limoncello, prosecco & vanille-ijs

Dessertwijn met Cantucci  6,50 
amandelkoekjes om te dopen

Espresso Martini  11,00

VLEES 

Black Angus Ribeye 220 gr.   30,00
wisselende groente & jus

Iberico presa    26,00
peperonata & salsa verde

VIS

Zeebaars    23,00
op venkel & trostomaatjes met salsa romesco

Vis van de dag  dagprijs
wisselende dagvis

VEGA

Gegrilde spitskool  19,00
met tahini dressing, hummus & sesamzaadjes

Bietensalade  18,00
warme geitenkaas, walnoten & gekarameliseerde ui

BIJ

Groene salade met tomaatjes  5,00 
Rucola salade met Parmezaan & citroen  5,00

Uit onze houtoven
Koken in een houtoven is vooral 

kijken, ruiken, aanvoelen en constant 
aanpassen. Dit instinctieve karakter 
van koken was voor ons de grootste 
reden om onze houtoven te bouwen.
De houtoven stookt tussen de 300 
en 500 °C, aanzienlijk warmer dan 
een conventionele oven. De hoge 

temperatuur in de oven versterkt 
de smaak van de gerechten. Door de 
intense hitte gaart en karameliseert 

het eten in een rustig tempo.

VOOR

Brood met olijfolie & zeezout   5,50

Gefrituurde bloemkool   7,50
met aïoli

Geblakerde prei     8,00
salsa romesco

Antipasto voor 1 p. / voor 2 p. 9,00 / 16,00
verschillende vleeswaren met mierikswortel

Bruschetta paling 10,50
mierikswortelmayonaise & tomatensalsa & rucola

Terschellinger garnalenkroketjes  9,50
limoenmayonaise

Vitello tonato 13,50
dunsgesneden gerookte kalfspicanha 
met tonijnmayonaise & kappertjes

Terschellinger lamsworstjes    11,50
gegrilde paprika & honing gremolata

Bij alle hoofdgerechten 
serveren wij Roseval 
aardappeltjes met 
rozemarijn en aïoli.

Speciaal te reserveren Côte de Boeuf 

850 gr. tot 1.000 gr. Frysk Black Angus dry-aged 
Côte de Boeuf van onze slager “Van Huisstede” uit Dronrijp.

Vraag de bediening naar de beschikbaarheid.

 Lokaal
 Vegetarisch
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