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4 gangen 

 Surprise Proeverij   

€ 33,75 

 

 

 
Combinatie van kleine gerechtjes vis en vlees  

 

*** 

 

Espresso soepje 

 

*** 

Combinatie van kleine gerechtjes vis en vlees  

 

*** 

Verrassingsdessert 
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Soepen 
{Geserveerd met stokbrood en kruidenboter}   Espresso 

 

Groninger mosterdsoep met room en spekjes € 5,25 € 3,95 

 

*Champignonsoep      € 5,25 € 3,95 

 

Oostenrijkse tomatensoep met slagroom  € 5,25 € 3,95 

 

Boeren kippensoep      € 5,25 € 3,95 

 

Koude Voorgerechten 
{geserveerd met toast en boter } 

 

Voorgerecht van de dag       € 8,75 

 

Wadloper combinatie van verschillende gerookte vissoorten € 10,75 

 

Gerookte paling op toast       € 10,75 

 

Hollandse garnalen cocktail geserveerd met whiskysaus  € 10,75 

 

Huisgemarineerde Carpaccio  met o.a. salade, uitjes, kappertjes, 

Parmezaanse kaas op smaak gemaakt met een kruidendressing 

           € 10,75 

 

Warme voorgerechten 

 
 Portie gebakken vlindergarnalen met zoete chilisaus  € 8,75 

 
Pikant gemarineerde reuzengarnalen met sambal , knoflook en zoete 

chilisaus geserveerd in een warm pannetje    € 9,75 

 

*Champignons in bierbeslag gebakken, geserveerd met remouladesaus

           € 9,75 
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*Vegetarische gerechten 
 

* Huisgemaakt Kaasschnitzel      € 18,75 

*Vegetarische proeverij van de chef     € 18,75 

*Groenteschotel         € 18,75 

Diverse soorten groenten en kaassoorten afgemaakt met een 

gorgonzolasaus  
 

Kindergerechten 
{Geserveerd met appelmoes en frietjes met mayonaise}  

 
Plate Katrien Duck  kleine schnitzel     € 9,75 

Plate Donald Duck  kroket     € 7,25 

Plate Olijfje    frikadel     € 7,25 

Plate Kaptein Iglo  vissticks     € 8,25 

Plate Popeye   gehaktballetje    € 8,25 

*Pannenkoek         € 7,75 

Pannenkoek   appel , spek of ananas   € 8,75 
 

Seniorengerechten  
{Geserveerd met passend garnituur} 

 
Wienerschnitzel  110 gram       € 14,00 

Boerenschnitzel         € 17,25  
{met champignons, ui, spekjes en groenten garnituur}  

Gehakt speciaal         € 16,25 
{gehaktballetje met champignonui garnituur, gebakken ei en ketchup}   

Gebakken lever met spek en uien      € 18,25 

Varkensmedaillons met champignonroomsaus   € 19,25 

 

Gebakken scholfilet geserveerd met remouladesaus  € 18,25 

Gebakken sliptongetjes (2 stuks) geserveerd met remouladesaus 

           € 20,75 
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Vleesgerechten: 
{Geserveerd met passend garnituur} 

 
Wienerschnitzel         € 16,25  

Boeren Schnitzel met champignons, ui, spekjesgarnituur € 19,25 

 

Gebakken lever met spek en uien     € 20,75 

Groninger stoofpotje        € 23,75 
{Een hachee van rundvlees verrijkt met o.a. Groninger mosterd, geserveerd met gekookte 
aardappelen} 

Grootmoeders draadjesvlees      € 23,75 

{geserveerd met o.a. gekookte aardappelen}  
 

Ribe eye steak  geserveerd met gorgonzolasaus   € 23,75 

Ribe eye steak  geserveerd met champignons, ui, spekjesgarnituur 

€ 23,75 

Huisgemaakte saté van kip       € 22,75  

 

Spareribs {extra breed} met in knoflook en chilisaus gebakken 

reuzengarnalen         € 25,75 

 

Varkenshaas omwikkeld met spek en gevuld met  kruidenroomkaas

           € 24,75 

 

Varkenshaas met champignonroomsaus    € 24,75  

 

Tournedos met pittige pepersaus      € 28,25 

Tournedos met champignons, ui, spekjesgarnituur   € 28,75  

Tournedos stroganoff (aan tafel geflambeerd)   € 29,75  
 

T-Bone steak (circa 500 gram) geserveerd met kruidenboter  € 29.75 

 

Asterix en Obelix  vanaf 2 personen     € 25,75 p.p. 

Vleesschotel van 4 verschillende vleesgerechten 
{spareribs, stukjes varkenshaas met champignon\ui garnituur, kipfilet met verse 

ananas en Groninger stoofschotel} 
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Visgerechten: 
{geserveerd met passend garnituur} 

 

 

Gebakken kabeljauwfilet geserveerd met remouladesaus € 23,75 

 

Gebakken  zalmfilet geserveerd met kruidenroomkaas € 22,75 

 

Gebakken heilbotfilet geserveerd met remouladesaus  € 25,75 

 

De bovenstaande visfilet kunnen ook gebakken worden in kokosolie 

en geserveerd met een gezonde roerbak van groenten  

Meerprijs € 2,75 

 

 

Gebakken Tarbot  geserveerd met remouladesaus  € 21,75 

 

Gebakken sliptongetjes (3 stuks)  

geserveerd met remouladesaus      € 22,75 

    

 

Heksenketel 

€25,75 

Een combinatie van o.a. reuzengarnalen, mosselen en vis van de dag In 

een pikante chili-knoflooksaus geflambeerd met Grand Marnier. 

 

 

Ariel de kleine zeemeermin 

€ 25,75  

 Gebakken Visschotel van 3 verschillende vissoorten geserveerd met 

remouladesaus 
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Nagerechten 

Dessert van de dag        € 5,25 

 

Kinderijsje {vanille ijs met slagroom en discodip}    € 3,75 

 

Seniorenijsje {verse vruchten met 1 bol ijs en slagroom}    € 4,25 

 

Spetterijsje {kinderijsje met een vuurpijl}      € 4,75 

 

 

Café karamel {koffie met vanille ijs, slagroom en karamelsaus}   € 5,25 

 

Café Glacé {koffie met koffielikeur, vanille ijs en slagroom}   € 7,25 

 

Authentiek custard dessert met bosvruchten    € 6,25 

 

Soepje van bosvruchten met ijs en slagroom     € 6,25 

 

3 bollen verschillende smaken ijs met slagroom   € 6,25 

 

Dame blanche         € 6,25 

 

Dame blanche met advocaat       € 6,75 

 

Boerenjongens ijs met boerenjongens en slagroom  € 6,25 

 

Cerices Flambé vanaf 2 personen aan tafel geflambeerd  € 7,25 

 

Koffie geserveerd met chocolade garnituur  

 

Irish, French of Spanish koffie € 7,75 

 

Koffie/Thee  € 3,00 Latte macchiato met siroop € 3,75 

Cappuccino  € 3,25, Dubbele Espresso  € 4,00 

Espresso   € 3,00 Slagroom    € 0,75 

 


