
broodplankje 
met zachte kruidenboter, aioli en tapenade   6 

trio proeverij vis   
huisgerookte zalmfilet, gamba in panko  
en mousse van witvis     10

klassieke carpaccio
met gebrande pijnboompitten, oude kaas, rucola  10 
en olijfolie  
  

trio proeverij vega
bitterbal van oude kaas, tarte tartin van rode ui en 
paddestoelen duxelles    9 

mosterdsoep 
met Groninger metworst, lente-ui en kruidenolie  6

soep van de dag   zie krijtbord   6

HOOFD
saté van kippendij
met zoetzure salade en kroepoek   19 

ribeye van de grill
met gebakken kastanjechampignons,  
aardappelpuree en peper-roomsaus   22

gebakken varkenshaas
met gekarameliseerd buikspek en jus de veau 21 

spareribs 
met aioli en sweet chili     20

kaasfondue (vega)
met verschillende gegrilde groenten  19

taartje van filo (vega)
gevuld met groente-risotto   18

vis van de dag         
zie krijtbord     21 
 

verrassingsmenu van de chef 
3 gangen      32 
4 gangen      36 

klassieke tiramisù 
met savoiardi, mascarpone, koffie 
en amaretto           8 

coupe sorbet
grote sorbet met ijs en vers fruit         8 

dame blanche
drie bollen vanille-ijs met slagroom  
en warme chocoladesaus          8 

café gourmand
proeverij van créme brulee, chocolade-
mousse, bavarois, merengue, brownie  
en een kopje koffie of thee        10

KIDSMENU
 
tot 12 jaar - menu prijs 7,00

pannenkoek
met stroop of poedersuiker

patat  
met kroket of frikandel  

mac ’n cheese  
macaroni met kaassaus   
 
en als toetje: vanille ijs met slagroom
   

* hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade. 
* supplement gekookte groenten op aanvraag 2,00

 

kijk ook op het krijtbord voor 
onze wisselende gerechten.

TOETJE

RESTAURANT

VOOR



RESTAURANT

BROOD       
geitenkaas broodje 
biologische geitenkaas en gekarameliseerde rode ui  8
 

tonijn 
huisgemaakte tonijnsalade op donker brood  8

tricolore wraps 
drie wraps met o.a. tomaat, komkommer, roomkaas,  
kipfilet, zalm en spinazie     9

proeverij op stok
verschillende belegde broodjes op spies   9

kinderbroodje
wit of bruin broodje pindakaas, hagelslag of jam  2

poffertjes 
met poedersuiker    4

WARM       
tosti ham/kaas     5

tosti specials
brie & peer met appelstroop    7

zalm & kaas met honing-mostersaus   7

gehakt, bacon & scrabled eggs met ketchup   7

uitsmijter 
twee plakken brood kaas, ham en drie spiegeleieren   8

kroket 
twee ambachtelijke kroketten op brood met mosterd 8

broodje uit de oven  
brie, paddestoelen en gebrande noten  8

pieterpadje 
twee plakken brood, kleine uitsmijter ham, kaas,  
met kroketje en kopje mosterdsoep   13

Marenland burger 
runderburger van 180 gram met o.a. spek,  
gefrituurde uienringen, oude kaas en speciale saus  11

soep van de dag zie krijtbord  6

wentelteefjes 
twee bruine gebakken boterhammen  
in een beslag van melk, ei, suiker  
en kaneel.             5

kom volle yoghurt 
met crusli, honing en vers fruit.           4

broodje kaas           3

gebakken ei op brood          4

Marenland ontbijt * 
pistoletje, croissant, plakje bruin brood, kaas, 
ham, salami, kipfilet, gekookt eitje en  
verse jus en koffie/thee            10

* alleen op zaterdag en zondag / of reservering. 

ONTBIJT      (tot 12 uur)

SOEP      
soep van de dag 
zie krijtbord            6

Groninger mosterdsoep 
met Groninger metworst en  
fijngesneden lente-ui           6

Lunchkeuken dagelijks open 12:00 - 16.00
 
Onze prijzen zijn in Euro’s


