Menu kaart Brasserie & Terras
Welkom!
Welkom in het Eemshotel, of op ons vernieuwd terras, een heerlijke plek boven de Eems waar Eb en Vloed elkaar tegenkomen. Hier kom je
voor een goede koffie, taart, een speciaalbier, een goed glas wijn of een lekkere lunch. En heeft u iets te vieren, groot of klein dan kunt u ook
bij ons terecht, wij maken van uw feest een kompleet feest, voor groepen van 4 tot 100 gasten kunt u bij ons terecht, de mogelijkheden zijn
onbeperkt, vraag vrijblijvend een offerte. Maar voor nu: kies wat lekkers uit en vergeet niet de gezonde zeelucht op te snuiven en geniet, wij
zullen hier een golfje aan bijdragen.
Heeft u problemen met allergenen?
schroom u niet dit bij ons te vermelden wij zullen er alles aan doen dat u rustig kunt eten
Bert & Jannie en team

Soepen

		

5,50

MOSTERDSOEP MET SPEKJES EN BOSUI
niet meer weg te denken van onze kaart met spekjes
TOMATENSOEP
gemaakt van verse tomatenen groentebouillon
SOEP VAN DE DAG

Verse gebakken broodjes
GEITENKAAS MET WALNOTEN		
honing en bacon, warm geserveerd

7,25

CIABATTA WADDENZEE			
heerlijk brood met diverse vissoorten
van het Wad

9,50

GEZOND			
		7,25
met belegen kaas, roastbeef, tomaat, komkommer,
uiringen en gekookt ei
SANDWICHSTEAK				
gegrilde ribeye op boerenbrood, rucola en
truffelmayonaise

1,50

CLUBSANDWICH KIP			
met pittige kip avocado, ijsbergsla, appel,
augurk en japaleno peper

9,75

CLUBSANDWICH RUND			9,75
met carpaccio- rucola, parmezaanse kaas, truffel
mayonaise
WRAP MET ZALM				
8,50
ijsbergsla, tomatensalsa, appel en mierikswortelsaus
Uw keuze van het brood,
desem pistolet meergranen, desem stokbrood, ciabatta ,
Boeren bruin en wit

Salades				9,25
CESAR SALADE 		
ijsbergsla met kip, gekookt ei, ansjovis,
appel en cesardressing

Specials
VARKENSHAAS SATÉ 			
heerlijke gemarineerde saté van de grill
met atjar, krupuk en stokbrood

12,50

HAMBURGER		
		
10,50
huisgemaakte hamburger van puur
rundvlees met tomaat, ui, bacon en kaas en frites
FISH & CHIPS				
11,75
onze inmiddels bekende fish & chips van verse
kabeljauw en frites

Traditionele lunch
UITSMIJTER EEMSHOTEL 		8,75
met gebakken champignons, paprika,
ui en spek
UITSMIJTER MET		
		
ham of kaas of zalm of rosbief of
ham en kaas

7,50

RUNDVLEESKROKETTEN			7,75
heerlijk rundvlees kroketten zoals vroeger
KAAS MOSTERDKROKETTEN		
ambachtelijke kroketten met oude kaas en
marne mosterd

7,75

TOSTI KAART				5,25
deze kunt u zelf samenstellen naar uw wens

Plate service
EEMSPLATE
			
3 soorten vis met remoulade en frites

14,75

WIENER SCHNITZEL
		
14,75
malse schnitzel met citroen, tomaat, ei en ansjovis
RIBEYE V/D GRILL				
16,50
heerlijk rundvlees van de grill met frites en peperjus
GEBAKKEN ZALMFILET 			
met frites, sla en wittewijnsaus

14,25

SALADE EEMSHOTEL
heerlijke salade van o.a. spinazie,paddenstoelen, gegrilde
groentes, croutons, ui en brood

MALSE KIPSATÉ				
van kipdij en geserveerd met een licht pittge
Thaise satésaus en kruidenrijst

10,50

Kindermenu

SPARE RIBS				
14,50
supermalse spareribs waarvan alleen het botje
overblijft, gemarineerd in een mexicaanse marinade
en langzaam gegaard

8,50

Met de keus uit fricandel, kroket, kipnuggets of kibbeling
geserveerd met frites, fruit en verrassings ei

Gebak				

3,70

APPELTAART			
heerlijke appeltaart, royaal gevuld, ook warm te
serveren eventueel met roomijs + € 1,00
MONCHOU TAART, onze beroemde monchou
bodem met heerlijke kersen

Gebak van deze week
DELFZIJLSTER DIJKJES
een speciaal gebak in de vorm van de dijk,
speciaal samengesteld met bakker Jullens.
Alle gebak wordt geserveerd zonder slagroom
met slagroom, wordt er € 0,30 in rekening gebracht

Borrelhapjes
GEVULDE BROODMAND 		
5,25
met diverse brood, stengels, knappers,
boters en tapenade’s
BITTERBALLEN 			6,00
6 stuks met Marne mosterd
KAASBITTERBALLEN 		
6 stuks met Marne mosterd

6,00

TAPASPANNETJE		
7,50
assortiment warme en koude tapashapjes
NACHO’S				7,25
paprika, courgette, kaas, tomaat, ui
uit de oven en guacamole dip
KAASPLANK 2 PERS			11,50
verschillende kaas soorten uit de streek
en binnenland
FRUIT ‘D MER. 2 PERS		
18,00
een fantastische plank met diverse vishapjes zowel
warm als koud, schaal en schelpdieren

Smoothies

		

4,95

SMOOTHIE
aardbei, mango en sinaasappel.
puur fruit en gezonde vitamines
SMOOTHIE
Banaan, sinaasappel, blauwe bessen en yoghurt.
frisse yoghurtshake vol vitamines

IJS
FRUIT SORBET		
met roomijs vers fruit en slagroom

6,75

DAME BLANCHE		
6,75
met roomijs warme chocoladesaus en slagroom
BANAAN ROYAL
6,75
met roomijs banaan, chocolade en slagroom
OPA & OMA IJS
met roomijs advocaat en slagroom
KINDERIJSJE
met roomijs vers fruit en slagroom

4,75
3,75

