
broodmandje

met drie soorten smeersels

6

huisgerookte eendenborst

witlofsalade en mandarijn

10

avocadocreme, limoenmayonaise

zeekraal, gepofte cherrytomaatjes

zalmtartaar 10

buffelmozzarella (v) 9

Groninger mosterdsoep

met Groninger worst en lente-ui

6

22

20

16

17

21

soep van de dag

zie krijtbord of vraag de bediening

6

19

19

D I N E R

RESTAURANT

voor

salade

16

vanaf 17:00 uur

Marenland salade
sla, tomaat, komkommer, fusilli, gele

biet, walnoten, feta, rode ui, zwarte

olijven, druiven, en naanbrood. 

met serranoham  of gerookte zalm

+2 

13

22

hoofd

biefstuk van diamanthaas

polenta, paddenstoelenjus

spareribs

groene curry (v)

met aioli en sweet chili

kokos, gember, koreander,

naanbrood en gele rijst

vijgentaartje (v)

blauwe kaas, walnoten

vis van de dag

zie krijtbord of vraag de bediening

kip piri piri

tzatziki en gele rijst

gerecht van de week

zie krijtbord of vraag de bediening

onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade. 

Marenland burger

180 gram rundvlees

doperwtenrisotto, bacon-vinaigrette

gebakken zeeduivel



coupe sorbet

weckpotje dame blanche

grote sorbet met ijs en vers fruit

vanille-ijs met chocoladesaus  

8

7

witte chocolade kommetje

mango bavarois, witte

chocomousse, basilicumsaus

D E S S E R T

RESTAURANT

desserts coupes

café gourmand

creme brulee, brownie, parfait,

kokosmakroontje, amandelschots

en een kopje koffie 

8

9
aardbei coupe

drie bollen yoghurt roomijs met

verse aardbeien.

7

american pancakes

bosvruchten, tonkabonensiroop

8



K I D S

RESTAURANT

hoofd & na

pannenkoek

met stroop of poedersuiker

8

patat

met kroket of frikandel

mac ’n cheese

macaroni met kaassaus

bolletje ijs met slagroom

toetje

* tot 12 jaar

kidsmenu
kinderbroodje

met pindakaas, hagelslag of jam

2

lunch

standaard frisdrank

ice tea/ ice tea green

chocomel

fristi

verse jus 

appelsap

fresh lemonade

2,40

2,50

2,50

2,50

3,30

2,50

2,20

drinken

lekker spelen
Heel hoog springen op de trampoline, schommelen, op de rekstok of lekker op

de wipwap. We proberen onze speeltuin elk jaar uit te breiden zodat jij fijn kan

spelen. Ondertussen kunnen je ouders genieten op het terras. Leuk he?

coupe sorbet

grote sorbet met ijs en vers fruit

8

ijs


