Afhaalkaart
Bestel: app of bel: 06—52 33 18 66
Bestellingen kunt u doorgeven tot 19.00 uur.
Afhalen kan vanaf 17.00 uur.

Voorgerechten
Broodplankje met kruidenboter en aioli 6,00
Tomatensoep met kip en prei (vegetarisch mogelijk) 6,00
Mosterdsoep met prei en spekjes (vegetarisch mogelijk) 6,00

Champignons op toast gebakken in knoflook 8,00
Frisse gemengde salade met geitenkaas honing, walnoten, vijgen en een honingmosterd dressing

9,00

Gamba’s gebakken in knoflook 13,00
Chickenwings met sweet chilisaus (4 stuks) 7,00
Runder carpaccio met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise 12,00

Frisse gemengde salade met kip champignons, spekjes en een mosterd dressing 9,00
Nacho’s pulled chicken 8,00

Hoofdgerechten vlees
Halve kip zonder bijgerechten 8,00
Halve kip naturel 15,00
Halve kip Piri Piri 17,00
Kip van beppe halve kip met gebakken aardappelen daar door heen wortelen, doperwten,
spekjes, ui en champignons

18,00

Saté van de haas met satésaus, kroepoek en atjar 18,00

Burger van rund
Rib-eye

(200 gr)

(200 gr)

op een sesam broodje met friet en Truffelmayonaise 18,00

met kruidenboter 23,00

Kipfilet met mozzarella tomaat, rucola en pesto 19,00
Vleestrio royale portie gegrild vlees met kruidenboter en chili saus 21,00
Kipschnitzel met gebakken ui, spekjes, champignons en paprika 18,00
Biefstuk

(200 gr)

kruidenboter of gebakken ui, paprika, spekjes en champignons 20,00

Gegrilde kipfilet met een honing mosterd saus 18,00
Varkenshaas met een champignon roomsaus 19,00

Hoofdgerechten vis
Op de huid gebakken zalmfilet met een dille saus 19,00
Grote in knoflook gebakken gamba’s met stokbrood of friet 21,00
Hele schol met remouladesaus 19,00
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Hoofdgerechten vegetarisch
Groentecurry met rijst 16,00
Gevulde paprika met groente, walnoten, geitenkaas en honing 17,00
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel garnituur, warme groente, huisgemaakte
appelcompote en een frisse salade

Nagerechten
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie chocoladeroomijs met stukken chocolatefudge
brownie (100 ml) 4,00

Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake aarbeiencheesecake ijs gevuld met stukjes aardbei
en koekstukjes (100 ml)

4,00

Ben & Jerry’s Cone Together vanilleroomijs met choco omhulde stukjes wafel en een
gezouten caramelsaus (100 ml) 4,00

Kindergerechten
Chickenwings met frietjes 8,00
Kroket of frikandel met frietjes 8,00
Kipnuggets met frietjes 8,00
Alle kindergerechten worden geserveerd met mayonaise, appelmoes en natuurlijk een leuke
verrassing.

Ontbijt (9.00—10.30 uur minimaal dag vooraf doorgeven)
Meergranen en wit broodje, bruin brood, croissant, beschuit, krentenbrood,
suikerbrood, ontbijtkoek, knäckebröd, roggebrood, hagelslag, vlokken, pindakaas,
assorti jam, chocopasta, kaas, vleeswaren, Jus d’Orange, boerenyoghurt, vers
fruit, gekookt ei, tomaat en komkommer 12,50 p.p.

Westerlaan 9, 9161 AN Hollum

