VOOR
broodplankje

met zachte kruidenboter, aioli en tapenade. 		

5,00

zalmfilet en kabeljauw			

RESTAURANT

combinatie in bieten en limoensap gemarineerde
zalmfilet en mousse van gerookte kabeljauw.		

klassieke carpaccio

met gebrande pijnboompitten, oude kaas, rucola
en olijfolie.

witloftaartje

gevuld met zoete aardappel, knol en chutney van
veenbessen.

mosterdsoep

9,00

9,00

9,00

TOETJE
hangop

met Groninger metworst, lente-ui en kruidenolie.

6,00

met gekarameliseerde peer, honing,
walnoten en krokant van kerststol. 6,00

soep van de dag

6,00

coupe sorbet

zie krijtbord			

grote sorbet met ijs en vers fruit.

7,00

mandarijnen crème brulee

met bolletje ijs en witte chocolade. 6,00

HOOFD
saté van kippendij

met zoetzure salade en kroepoek.			

cafe gourmand

crème brûlée, brownie, chocolademousse,
een bolletje ijs en een kopje koffie. 9,00
18,00

gebakken ribeye

met gebakken kastanjechampignons,
aardappelpuree en peper-roomsaus. 		

runderstoofpotje

onder een laagje gegratineerde puree		

spareribs

aioli en sweet chili. 				

22,00

19,00

19,00

japanse ramen (vega)

noodles met oa. paksoy, miso-pasta, courgette
en chitakes.					17,00

gevuld met paddestoelen, noten, riccota en ras el hanout.
						18,00

verrassingsmenu van de chef

tot 12 jaar - menu prijs 7,00

pannenkoek

met stroop of poedersuiker.

patat

met kroket of frikandel.		

mac ’n cheese

macaroni met kaassaus.

minipompoen

vis van de dag 			

KIDSMENU

zie krijtbord

3 gangen 					31,00
4 gangen 					35,00

en als toetje: vanille ijs met slagroom
		

kijk ook op het krijtbord voor
onze wisselende gerechten.
* hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade.
* supplement gekookte groenten op aanvraag 2,00

BROOD 		
broodplankje

met zachte kruidenboter, aioli en tapenade. 		

5,00

geitenkaas
broodje
met biologische geitenkaas. 			

RESTAURANT

7,00

tonijn

huisgemaakte tonijnsalade op donker brood.

7,00

serranoham broodje

serranoham met geroosterde pijnboompitten,
komkommer, tomaat en aiolisaus. 			

7,00

club sandwich

seizoenssalade

met gerookte kip, bacon, sla, ei, komkommer en
huisgemaakte chilimayonaise, met frietjes. 		

10,00

kinderbroodje

wit of bruin broodje pindakaas, hagelslag of jam.

2,00

WARM			
ham/kaas geserveerd met mosterd-dillesaus.

4,50

uitsmijter

twee plakken brood, met kaas, ham en drie eieren.

salade kleikracht

Frisse salade met verschillende biologische
kazen van kaasboerderij Kleikracht. 11,50

7,50

wentelteefjes

twee boterhammen in een beslag van
melk, ei, suiker en kaneel.		
4,50

yoghurt

kroket

twee lekkere kroketten op brood met mosterd.

6,50

pieterpadje

twee plakken brood, kleine uitsmijter ham, kaas,
kroketje en kopje mosterdsoep. 			

met cruesli, honing en vers fruit.

4,00

broodje kaas 			

2,50

met lekkere jonge kaas.
12,00

marenland burger

gebakken ei

lekker eitje op brood. 		
10,00

4,00

marenland ontbijt *

pistoletje, croissant, plakje bruin brood,
kaas, ham, salami, kipfilet, gekookt eitje
en verse jus en koffie/thee.
9,50

fish and chips

gekruide vis in krokante korst met frieten.
Met ravigotesaus en mayonaise. 			

salade met seizoensingrediënten,
geserveerd met knoflookbrood.
11,50

ONTBIJT

tosti

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

SALADE		

13,00

* alleen op zaterdag en zondag / of reservering.

mosterdsoep

met uitgebakken Groninger metworst,
prei en kruidenolie. 				

soep van de dag 		

6,00
zie krijtbord

ONTBIJT

LUNCH

TOT 12:00 UUR

12:00 - 16:00 UUR

warme dranken
koffie					
2,20
espresso				
2,20
cappuccino				
2,60
koffie verkeerd				
2,80
latte macchiato				3,00

RESTAURANT

shot moninsiroop				0,50
slagroom				0,50
chai latte				3,50
warme chocolademelk			
2,50
thee					
verse muntthee				
verse gember-sinaasappel of citroenthee

2,20
3,00
3,00

bij de koffie
appeltaart 			3,00
met slagroom			3,50
carrot cake			3,50
Groninger poffert			

4.00

frisdrank
Pepsi				
Pepsi max			
sinas				
7-up				

2,20
2,20
2,20
2,20

Cassis				
Bitter lemon			
Ice tea (sparkling of green)		
Rivella				
Ginger ale			

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

verse jus d’orange		
verse jus d’orange groot		

3,00
4,50

appelsap			

borrelen
olijven						
broodplankje met kruidenboter			
winsumer Kleikracht kaasplankje 			

4,00
4,50
9,00

bitterballen (8 stuks)				
mixed bittergarnituur (8 stuks)			
mixed vega bittergarnituur (8 stuks)			

6,50
6,00
6,00

2,30

portie garnalen in filodeeg (10 stuks)		
portie chicken wings (8 stuks)			

6,50
9,00

Fristi				
Chocomel			

2,30
2,30

muchos nachos					8,00
bord frites met mayonaise				
5,00

Sourcy water blauw		
Sourcy water rood		

2,10
2,10

tapasplank 				

watermeloen, serranoham, olijven, fuet, kazen,
bruchetta’s, gerookte makreel, chutney, bitterballen,
garnaaltjes in filodeeg en nootjes. 			
						
16,50

bier en wijn
Heineken van de tap

2,50

huiswijn rood		
huiswijn wit droog
huiswijn wit zoet		
huiswijn rosé 		

3,90
3,90
3,90
3,90

Zin in ietsrsenpecwiaijalnsk?aart.
B ekijk onze bie

PALE ALE

WIT & SEIZOENSBIER

Groninger American Pale Ale

Brand seizoensbier (tap)

Een intens kruidig biertje, met een meerhoppig
karakter. 8% alc. 				
4,50

zie krijtbord.				

3,50

Groninger traditioneel bock

Groninger Spelt Pale Ale

Een fris biertje, door hoog koolzuur en het aandeel
spelt ,aroma van citrus. 5% alc. 		
4,00

Diep moutsmaak en een licht chocolade aroma.
8% alc. 					4,50

Zotte kalf Blaarkop

Bitterzoet en rijk van smaak 8,4% alc.

4,50

Zotte kalf Galloway Porter

Een vol bier met chocolade- en koffietonen.
7,4 % alc.				
4,50

BLOND

Groninger Oerspelt Weizen

Een fris en fruitig biertje, met de kenmerkende
geur van een weizen. 6% alc. 		
4,00

Affligem blond

Kruidig, citrus aroma en een vleugje vanille, diepe
smaak en lichtfrisse afdronk. 6,8% alc.
3,50

Judas

Zwaar blond, bitterzoet, zacht en volmondig.
8,5% alc. 				
4,00

Zotte kalf Barrosã Blond

Een vol, moutig bier, rijk van smaak. 6-7% alc. 4,00

Desperados

Verrijkt met de smaak van tequila. Het ultieme
drankje om de avond een extra boost te geven.
7% alc. 					3,50

Radler

Een verfrissende mix van Amstelbier en
citroenwater. 2% alc. 			

2,50

Groninger Zwaar Blond

Liefmans Fruitesse

DUBBEL & TRIPEL

ZONDER ALCOHOL

Affligem dubbel

Amstel Radler 0.0

Affligem Tripel

Wieckse Witte 0.0.

Zoet en aromatisch, kruidig met zachte moutigheid.
					4,00

Kruidige aroma van kruidnagel en karamel. Een karaktervol bier met een zachtmoutige smaak en een zoet
karakter. 6,8% alc. 			
3,50

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit.
Een karaktervol bier met een rijke smaak en fijn
bittere afdronk. 9% alc. 			
3,75

Zotte kalf Slorn tripel

Kruidig bier met citrustonen.		

3,75

Verfrissend rood fruitbier gerijpt op krieken. 3,50

De verfrissende smaak van alcoholvrij Amstel bier
en citroenwater. 				
2,50

Een alcoholvrij witbier, zacht van smaak.
Met 40% minder calorieën. 		

Heineken 0.0

3,00

Een alcoholvrij bier met een verfrissende en
fruitige smaak, gecombineerd met een zacht
moutige body. 				
2,50

