Voorgerechten
Ambachtelijk gebakken brood. Geserveerd met pesto, aioli en kruidenboter
€ 6,50
Spaanse tapas voor 2 personen. Met gemarineerde manchego, spareribs, serranoham,
chorizo fuet, bruschetta, inktvisringen, olijven, kipsticks en gamba’s. Geserveerd met een
ambachtelijk gebakken brood met pesto, aioli en kruidenboter
€ 20,00
Soep van de dag
€ 5,50
Groninger mosterdsoep met Groninger droge worst, lente ui en oude kaas
€ 5,50
Geroosterde paprikasoep met zure room, chorizo en prei
€ 5,50
Bonbon van gerookte Noorse zalm, met zwart sesamzaad, rode ui en een knoflook crostini
€ 10,50
Proeverij met gegratineerde Zeeuwse mosselen, kroketje van Hollandse garnalen en een
terrine van gerookte forel. Geserveerd met wakame en limoenmayonaise
€ 11,50
Carpaccio van Black Angus rund met truffelmayonaise, pijnboompitten en
reypenaer V.S.O.P kaas
€ 10,50
Proeverij ‘Het Zwarte Schaap’. Een brede selectie van kleine voorgerechtjes van de kaart
€ 12,50
Mini pizza met avocado, gerookte amandelen, bleekselderij en zongedroogde tomaten
€ 7,50
Koude Thaise springrolls met eend, abrikozen chutney en zwarte bonen
€ 8,50
Salade geitenkaas met veldsla, pijnboompitten, appel, knoflookcroutons
en een frambozen vinaigrette
€ 8,00

Vleesgerechten
Huisgemaakte runderburger met oude kaas, jalapeños, chorizo en truffelmayonaise
€ 16,50
Saté van de haas met gefrituurde pappadum, atjar, seroendeng,
gefrituurde uitjes en kroepoek
€ 18,50
Varkenshaas medaillons ingerold met katenspek.
Geserveerd met paddenstoelenroomsaus
€ 18,50
Kippendijen kebab.
Geserveerd met naanbrood, chimichurri en aioli
€ 16,50
Spareribs in een marinade van BBQ- of sweet chililak.
Geserveerd met knoflooksaus en whisky-cocktailsaus
€ 18,50
Duo van lam, rollade van lamsbout en gemarineerde lamskotelet.
Geserveerd met een saus van rode port
€ 21,50
Varkens rib roast met een huisgemaakte BBQ saus
€ 17,50
Entrecote van de gril met een saus naar keuze
€ 20,50
Gegrilde tournedos met een saus of boter naar keuze
€ 28,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, groenten en salade.

Visgerechten
Zalmfilet met een panko-kruidenkorst en een witte wijn-saffraansaus
€ 20,50
Beroemde visstoofpotje uit Livorno met verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren
€ 17,50
Op de huid gebakken kabeljauwfilet omwikkeld met parmaham.
Geserveerd met een witte wijnsaus
€ 19,50
Cajun gamba's van de lavagrill.
Geserveerd met whisky cocktail- knoflooksaus
€ 19,50
Hele Tarbot met huisgemaakte remoulade
€ 19,50
*Catch of the day*
Dagprijs

Vegetarische gerechten
Wilde rijstsalade met quinoa, gebrande noten, sinaasappel
en een frambozen vinaigrette
€ 16,50
Kaasfondue van Gruyère en Emmentaler met rauwe groenten en brood
€ 17,50
Cannelloni met ricotta, spinazie en aubergine
€ 16,00
Falafel met kikkererwten, frisse tomatensalade en kruidenboter.
Geserveerd op naanbrood
€ 17,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, groenten en salade.

Nagerechten
New york - style cheesecake met bosvruchtenijs en slagroom
€ 7,00
Chocolade mud pie met pure chocolademousse en witte chocolade ijs
€ 7,00
Tiramisu met likeur 43
€ 7,00
Yoghurt trifle met een crumble van amandelen, vers fruit en mango sorbetijs
€ 7,00
Eton mess met gemarineerde aardbeien, meringue en geslagen room
€ 7,50
Proeverij ‘Het Zwarte Schaap’
€ 10,50
Kaasplankje met een brede selectie van
zowel binnen- als buitenlandse kazen
€ 11,50

