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ONTBIJTJE van 09.30 tot 11.00 uur

9.50

Broodje kaas of ham, kaascroissant, vers fruit,
yoghurt met cruesli en een kop koffie of thee

Tosti kaas, ham, salami, ham en kaas
of salami en kaas geserveerd met ketchup
Tosti Italiano

4.00
4.60

ham, kaas, salami, tomaat, oregano, ui en currysaus

Tosti gerookte kip 				

5.00

LUNCH / ONTBIJT

kaas, ui, tomaat, gerookte kip, sambal en kerriemayo

ambachtelijk gerookte zalm en kruidenkaas		

Maaltijdsalade Thaise kip

van 09.30 tot 16.00 uur
Zeekraalbol zalm 			
9.50

Italiaanse bol tonijn

		

8.50

huisgemaakte tonijnsalade				

Desembol groenten		

gegrilde groenten en humus 			

Tortilla met een salade van avocado

8.50

8.50

sla, komkommer, avocado, rode peper, mais en zure room

Italiaanse bol Javaanse kip met koolsla
8.50
Eén of twee kroketten op brood
4.50 | 8.00
rundvlees of vegetarisch

Uitsmijter ham, kaas of salami
Uitsmijter ham en kaas, salami en kaas
of spek en kaas
Uitsmijter Italiano 			
ham, kaas, salami, tomaat en oregano

Mini-uitsmijter ham en/of kaas 		

SOEP

geserveerd met brood

8.00
8.50
9.50
4.50

Gerookte paprikasoep 			
6.00
Courgettesoep met ambachtelijk gerookte zalm 6.50

cashewnoten, koriander en oestersaus

Maaltijdsalade vis			

16.50
16.50

gerookte zalm, gerookte forel, Hollandse garnaaltjes
en yoghurtdressing
			

Maaltijdsalade vega			

16.50

artisjokken, feta, verse munt en een dressing met Stiltonkaas

VOOR BIJ DE BORREL van 14.00 tot 21:30 uur

Bitterballen rundvlees of vegetarisch | 8 stuks 7.00
Kaastengels 8 stuks
7.00
Plukbrood met aioli en tomatentapenade
6.80
Nachos met guacamole, crème fraîche, tomaat en kaas 8.50
Olijven					
3.50
Gemengde luxe noten 			
4.00
Borrelplankje 				
11.50

TAART

( Met slagroom + 0,60 )

Appeltaart			
Cranberry pecan taart 			
Chocoladetaart				

3.50
3.80
4.00

AVONDKAART

van 17.00 tot 21.30 uur

VOORGERECHTEN

Plukbrood met aioli en tomatentapenade
6.80
Gerookte paprikasoep geserveerd met brood 6.50
Courgettesoep met ambachtelijk gerookte zalm 7.00
geserveerd met brood
Carpaccio met rucola, pijnboompitjes,
11.50
zongedroogde tomaatjes, Parmezaan en balsamicomayo
Mousse van gerookte forel met zoetzure
9.50
venkel, wasabimayonaise, geserveerd met desembrood
Burrata met pestodressing, bostomaatjes,
9.50
geserveerd met desembrood

HOOFDGERECHTEN

16.50
Maaltijdsalade Thaise kip **
cashewnoten, koriander en oestersaus
Maaltijdsalade vis ** 			
16.50
gerookte zalm, gerookte forel, Hollandse garnaaltjes
en yoghurtdressing
			
Maaltijdsalade vega ** 			
16.50
artisjokken, feta, verse munt en een dressing met Stiltonkaas
** Bovenstaande maaltijdsalades worden geserveerd
met brood

KINDERMENU

*** geserveerd met frieten, ketchup, frietsaus en appelmoes
Hamburger *** van Black Angus		
8.50
Mals kippendijspiesje *** 			
8.50
Vegetarische hamburger *** 		
8.50
Penne Pasta met pomodorisaus, groenten en kaas 8.50

* geserveerd met salade, dikke frieten en Brander mayonaise
Kooiburger * van 180 gram Frysk Black Angus 16.50
NAGERECHTEN
met salsa, spek en cheddar op een sesam briochebol
Runder rib-eye *
23.50 Kinderdroom bolletje ijs met aardbeiensaus of 4.50
chocoladesaus, snoepjes, toefje slagroom en een verrassing
met peperboter en gegrilde groenten
Biefstuk * van Frysk Black Angus met rijke jus 22.50 Vruchtensorbet vanille-ijs, vers fruit en slagroom 7.50
7.50
Schelvis * met antiboise en zoetzure venkel
21.50 Cranberrysorbet vanille-ijs, Terschellinger
cranberrycompôte
en
slagroom
Zalm * met zwarte sesam en gelakt met teriyaki 19.50
8.50
Vegetarische Kooiburger *
16.50 Ying & Yang pistache-ijs met witteen bruine chocolademousse en Oreo kruim
met salsa en cheddar op een zeekraalbol
		
Flensjestaart * met diverse soorten kaas
16.50
Heeft u een allergie? Meld het ons!
en Terschellinger cranberry compôte

WITTE WIJNEN

Urmeneta Sauvignon blanc
Geurige Sauvignon met het exotische van passievrucht en het frisse van grapefruit.

Cleefs Chardonnay

Zachte Chardonnay met frisse, levendige zuren en een minerale afdronk.

Palacio de Vivero Verdejo

Uitnodigende, sappige Verdejo uit de Rueda. Een rijping ‘op de lies’ maakt hem complexer en ronder.

Mud House Sauvignon blanc

FLES GLAS
19.50

3.80

19.50

3.80

21.50

x

21.50

x

19.50

3.80

26.50

x

19.50

3.80

23.50

x

Een prachtige balans tussen rijp tropisch fruit en frisse ‘crispy’ zuren. Afkomstig uit het Mekka voor
Sauvignon Blanc, Marlborough in Nieuw-Zeeland.

ROSÉ WIJNEN

La Campagne Cinsault Rosé
Lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma’s van besjes, bosaardbeien en frambozen.
Rijping op de fles maakt hem zacht en rond.

Château Beaulieu Coteaux d’ Aix Rosé

Rosé met fris karakter. Zalmroze kleur met in de neus frambozen, zwarte bessen en wilde aardbeien.

RODE WIJNEN

Urmeneta Cabernet Sauvignon
Een romige, ronde wijn met uitgesproken cassisaroma’s en een kruidige, soepele afdronk.

Vina Baroja Crianza

Stevig Spaanse rode wijn van 100% Tempranillo. Vol rijpe bramen, zwarte en rode bessen,
aangevuld met kruidige tonen en een vleugje vanille. Een intense wijn met een mooie structuur.

PORT WIJNEN

Kopke reserva ruby
Kopke 10 years tawny

x
x

4.20
4.80

