Brasserie kaart
wordt iedere twee weken ververst met nieuwe gerechten

Soepen
Mosterdsoep					4,75

met spekjes en bosui

vegetarisch
Tomatensoep					4,75

Broodjes
Waddenzee					9,50
Trammezini met verschillende soorten vis zowel gerookt
als gekookt uit de Waddenzee

met blokjes appel en peterselie

Broodje Carpaccio				7,75

vegetarisch
Perzische uien soep				5,75

met parmezaan, olijfolie en basilicumpesto

met koriander

vegetarisch
Pistolet fromage				7,75

Tosti
Tosti ham & kaas				

met een assortiment van verschillende kazen

met tomaten kethup

Tosti geitenkaas
avocado uienchutney

4,50

Paninni					9,50

vegetarisch
				5,50

vegetarisch
Stokbrood gezond				9,50

Eiergerechten
Uitsmijter 					7,75
keuze uit: ham, kaas, carpaccio, zalm

Uitsmijter Eemshotel			8,75
paprika, courgette, ui, spek, kaas, champignons

Croquetten
Cas Spijker 2 stuks 				

Gegrild brood met hete kip kaas,paprika,ui en champignons
met ijsbergsla, kaas, tomaat, komkommer uienringen
zacht gekookt ei

Broodje hamburger

12,50

een stoere hamburger van 200 gram puur rundvlees, ijsbergsla, geroosterd spek appel, uienchutney en ruccola

Varkenshaassaté Stoere Lunch 15.25
7,75

malse saté van varkenshaas 250 gram met een originele
Indisch pindasaus, stokbrood,kroepoek, frites en atjar

met landbrood, mosterd, boter
vegetarisch
Geitenkaas croquetten 2 stuks		

7,75

met stokbrood, boter en honing/mosterdsaus

Fisch & Chips				10,25
gemaakt van verse kabeljauw , huisgemaakte Frites en saus

Plate service
vegetarisch
Pasta Funchi			

		

pasta met champignons, ui , knofloog en oregano

Varkensschnitzel
met saus naar keuze,

Eemsplate 			

		

        

14,50

13,75

gebakken scholfilet met remouladesaus

Zalmfilet

11,50

        

14,75

op de huid gebakken met wittewijn saus

Groente curry met kip of vegetarisch

12,75

Entrecote

17,75

met stokbrood, rijst en salade

				

van het Belgisch Blue met kruidenboter

Lentesalade

			

Kwart over

12				12,25

kopje mosterdsoep-varkenshaas saté vd grill-aardappelsaladebroodje metgebakken ei en kaas, stokbrood en tapenade

14,25

royale visplate met drie soorten vis van de dag

Scholfilet

Specials

12,50

een heerlijke salade van ijsbergsla, peulvruchten, zongedroogde tomaat, appel, verse vijgen en gemarineerde
champignons en een dressing van groen kruiden.

Vissalade				12,50

salade van aardappelen, spinazie, diverse vissoorten,
appel en ui en een venkeldressing

Lentespecial

Bouillabaise

deze inmiddels beroemde vissoep uit
Marseille wordt op traditionele manier
geserveerd

11,75

Kinderfeest
kindermenu				 8,50

met de keuze uit: fricandel, kroket, kibbeling,kip nuggets of
kippenschnitzel met Smoothie, frites en verrassing-ei

Heeft u problemen met één of meerdere allergenen? vertel het ons dan kunt u rustig eten

Na Vijven

wordt iedere twee weken ververst met nieuwe gerechten

Soepen

Mosterdsoep				4,75
spekjes | bosui
vegetarisch
Minestronesoep 			4,75

verse tomatensoep met een Italiaans tintje
vegetarisch
Zuurkoolsoep				4,75

met crostini | spekjes | truffeltapenade

Tosti

Tosti ham & kaas			

avocado uienchutney

Groente curry met kip

10,75

vegetarisch

met stokbrood | rijst en salade

Pasta Funchi			

11,50

vegetarisch

pasta met diverse paddestoelen

Scholfilet

        12,25

met frites | salade | en ravicottesaus

4,50

met tomaten kethup
vegetarisch
Tosti geitenkaas 			

Plate service

5,50

Specials

Wienerschnitzel

12,50

met saus naar keuze | salade | frites

Stamppot van de dag

12,50

met rookworst en jus

Thaise kipsaté				10,25
traditionele saté naar thais recept

Fisch & Chips				10,25
gemaakt van verse kabeljauw | huisgemaakte
frieten en saus

Zalmfilet

        13,25

met witte wijnsaus salade en frieten

Engelse Cotelet

        13.75

met gebakken paddestoelen en jus

Verse mosselen			

Voor de lekkere trek

15.75

met frites | stokbrood en sauzen

Bitterballen 6 stuks 			

5,50

Varkenshaas saté		

Assortiment warme hapjes		

7,50

met frites | stokbrood | salade | kroepoek

Assortiment koude hapjes		

8,50

Entrecote 				

15.75
17,50

supermalse entrecote met kruidenboter, salade en frites

Vissersplank			P.P. 9,50

Royale plank met diverse snacks uit de zee, o.a.
mosselen, gamba’s, stobrood zalm, paling en
garnalen voor minimaal 2 personen

Proscuito plank			P.P. 9,50		
royale plank met diverse soorten coppa-parma
ham en kaassoorten voor minimaal 2 personen

winterspecial
Heerlijke erwtensoep
Kinderfeest

met rookworst | roggenbrood, spek
kindermenu				
8,50
| boter
met de|stokbrood
keuze uit: fricandel
| kroket | kibbeling
kip nuggets of kippenschnitzel
met Smoothie | frites |verrassing-ei

6,75

Heeft u problemen met één of meerdere allergenen? vertel het ons dan kunt u rustig eten

