Diner
Voorgerechten
Groninger mosterdsoep met spekjes

€ 6,00

Soep van de dag

€ 5,50

Vegetarische soep

€ 5,50

Broodmandje met kruidenboter en tapenade

€ 5,25

Knoflookchampignons met toast

€ 7,00

Runder Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en geroosterde pijnboompitten

€ 10,00

Vissalade (gerookte zalm, garnalen, tonijn, ei en tomaat)

€ 8,00

“Vega”-Salade (rauwkost, brie, ei, tomaat, komkommer en rode ui)

€ 7,75

Hoofdgerechten — Vlees
Schnitzel (met gebakken ui en champignons of champignon-roomsaus)

€ 21,00

Boerenschnitzel (met gebakken ui, champignons, paprika en spek)

€ 22,00

Kalfslever (met spek, gebakken ui en champignons)

€ 23,00

Duo Biefstuk (2 malse biefstukjes met ui, champignons en kruidenboter)

€ 24,25

Saté van de Haas (op spies met satésaus)

€ 23,00

Kip (kipdijvlees met room– of satésaus)

€ 22,00

Entrecote (met kruidenboter)

€ 24,00

Spare Ribs (hot of sweet, met chili– en knoflooksaus)

€ 22,00

Ossehaaspuntjes (met champignons, paprika en ui)

€ 23,00

Mixed Grill (trio van biefstuk, varkensmedaillon en kipfilet)

€ 24,00

Sellinger Runderstoofpot (stoofpot met rundvlees, ui en diverse groenten)

€ 22,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groente, rauwkostsalade en naar
keuze: gebakken aardappelen of patat

Heeft u een allergie? Meld het ons

Diner
Vis
Sliptong (2 gebakken sliptongetjes met remouladesaus)

€ 23,00

Zalm (gebakken zalmfilet met dillesaus)

€ 23,75

Visstoofpot (van zalm, pangasius, inktvis, garnalen en zeevruchten)

€ 21,25

Kabeljauw “en papillotte” (met witte wijn en groenten)

€ 23,75

Gamba’s (7 stuks, gebakken in kruidenboter met whiskysaus)

€24,00

Vegetarisch
Huisgemaakte groenteschnitzel (met courgette, wortels, ui, prei, champignons, paprika en gebakken ei en vegetarisch gehakt)

€ 19,25

Gevulde courgette (met diverse groenten, brie en ei)

€ 18,75

Pannenkoek-rol (met spinazie, vegetarisch spek champignons en kaas)

€ 17,50

Vegetarische stoofpot

€ 19,50

Kindermenu
Frikandel met frietjes, appelmoes en saus

€ 5,50

Kroket met frietjes, appelmoes en saus

€ 5,50

Kipnuggets met frietjes, appelmoes en saus

€ 5,75

Kinderpannenkoek

€ 4,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groente, rauwkostsalade en naar
keuze: gebakken aardappelen of patat

Heeft u een allergie? Meld het ons

