Brasserie kaart
wordt iedere twee weken ververst met nieuwe gerechten

Soepen						5,50

Trammezini brood				9,50

Mosterdsoep met spekjes en bosui			
Tomatensoep					
Groentesoep met ballen uit grootmoeders keuken 		

Waddenzee					

Tosti’s						5,25

Desem Pistolets				7,25

Trammezini met verschillende soorten vis uit de Waddenzee o.a. garnalen,
paling, makreel, forel

Uitsmijters					8,75

Gegrilde kipfilet met hosinsaus-en ijsbergsla
Parmaham, tomaat, mozzarella en pesto		
Warme brie, met honing, walnoten en ruccola		
		
Hete kip, paprika, ui, prei, oesterzwam		
Oude kaas, tomaat, komkommer, ei		
Paddenstoelen, gemarineerd-tuinkruiden-knoflook
Tonijnsalade licht pikant

Croquetten					7,75

Salades					10,50

Tosti ham & kaas 			
Tosti Eemshotel (oude kaas-spinazie-pesto)

Uitsmijter Eemshotel
met paprika, courgette, ui, spek, kaas, champignons
Uitsmijter zalm
Uitsmijter Ham- kaas			

Cas Spijker 2 stuks met landbrood, mosterd, boter
Kaas croquetten 2 stuks van oude kaas met stokbrood,
boter en mosterdsaus

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

Vissalade			

Plate service

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

Pasta carbonare met spek en uien (ook zonder spek) 11,75

Specials					11,75

Nasi Goreng Indisch saté-geb.ei-krupuk		

12,50

Thaise Groente curry met rijst			

12,50

Scholfilet gebakken scholfilet met remouladesaus

12.75

met tapenade

Eemsplate visplate met drie soorten vis van de dag

14,75

Fisch & Chips gemaakt van verse kabeljauw -huisgemaakte frieten en

Varkensschnitzel met champignon roomsaus

14,75

Zalmfilet op de huid gebakken met wittewijn saus

14,25

Entrecote van het Belgisch Blue met kruidenboter

17,75

de plate gerechten worden geserveerd met huisgemaakte frites en salade

Kwart over Twaalf lunch			

kopje tomatensoep- kipsaté- mini uitsmijter-broodje oude kaas en stokbrood

ravicote saus

Vega & Chips van verse groente met een korstje, huisgemaakte frieten en
knoflook saus

Nieuw

Wrap 					9.25
met gegrilde kip, pesto en salade

Broodje hamburger
			
10,50
een stoere hamburger van 200 gram puur rundvlees, ijsbergsla,
geroosterd spek appel, uienchutney en ruccola
Varkenshaassaté Stoere Lunch 			
12.25
malse saté van varkenshaas 250 gram met een originele Indisch
pindasaus, stokbrood, krupuk en atjar

Wrap					12.25
met gegrild rundvlees, tomatenpesto, zongedroogde
tomaten, salade en truffelmayonaise

Kindermenu				

8,50

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

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

