
RESTAURANT

stuffed zucchini
courgette | risotto | paddenstoelen | 

gebrande paprika

21

Indiase dahl 
linzen | zoete aardappel | 

spinazie | kokos | naanbrood

19

soep van de dag
wisselende soep, vraag de bediening of kijk

op het bord

7

breekbroodje 
drie wisselende smeersels

7

tomaten-avocadotartaar 
kaaskrokant | gepocheerd eitje

11

Groninger mosterdsoep
metworst | lente-ui

7

D I N E R

voor

carpaccio van runderlende
pijnboompitten | oude kaas | rucola |

truffelmayonaise

12

bonbon van zalm
witvisfarce | Hollandse garnalen

12

onze hoofdgerechten worden geserveerd

met frites met mayonaise en salade (m.u.v.

de Marenland  salade)

hoofd

vis van de dag
wisselende vis, vraag bediening of kijk op het

krijtbord binnen

24

the burger XXL (rund/vega)
250 gr runderburger / 180 gr sojaburger |

pulled pork/jackfruit | gekarameliseerde ui |

rucola | cheddar | tomaat | jalapeños | aioli 

21/19

tournedos
hasselback aardappel | groene asperges |

truffeljus

34

spareribs
aioli | sweet chili

23

saté van kippendij
pindasaus | zoetzuur | kroepoek

21

vanaf 17:00 uur

mosselen
witte wijn | verse groente | brood | brander

mayonaise | huisgemaakte cocktailsaus

24

gebakken zalmfilet
mosterd-dillesaus

23

surf & turf
diamanthaas | gamba's | teriyaki

26

Marenland salade
keuze uit vis, vlees of vegetarisch

15



RESTAURANT

dessert

ook lekker
koffie speciaal
koffie of thee naar keuze | likeur

naar keuze

7

kids 
pannenkoek*
stroop | poedersuiker

8

patat*
met kroket, frikandel of

kaassouffleetjes 

8

sperzieboontjes | worteltjes

zoete aardappel frietjes* 8

de bovenstaande gerechten zijn voor

kinderen tot en met 14 jaar

espresso martini
espresso | wodka | kahlua

8

8weckpotje dame blanche

drie bollen vanille-ijs | warme

chocolade saus | slagroom

9proeverij dessert
vijf verrassende items

8crème brûlée
bolletje sorbetijs

7hangop
vers fruit | meringue | walnoten | honing

8
drie bollen yoghurtijs | verse aardbeien 

 slagroom

yoghurt coupe

8
drie bollen sorbetijs | vers fruit | slagroom

coupe sorbet

*toetje van vanille ijs met slagroom en

spikkels is bij de kindergerechten

inbegrepen


