Menukaart Brasserie & Terras
Soepen

		

MOSTERDSOEP MET SPEKJES EN BOSUI			
niet meer weg te denken van onze kaart

5,50

HOLLANDSE TOMATENSOEP				
gemaakt van verse verse tomaten en Italiaanse kruiden

5,50

JAPANSE RAMEN						
licht pittige soep met kip groente en noedelen

6,75

Bij de soep wordt stokbrood en boter geserveerd.

Plate service

met frites en salade

EEMSPLATE							16,75
drie soorten vis, vers van de afslag, geserveerd met remouladesaus,
KIP TANDORI 							14,75
licht pittige kip Tandorie met kruidenrijst en komkommer salade
GEBAKKEN SCHOLFILET						15,25
twee heerlijke scholfilets gebakken in boter, geserveerd met remouladesaus 		
GEBAKKEN ZALMFILET						15.75
op de huid gebakken zalmfilet met witte wijnsaus
GEGRILDE ENTRECOTE VAN DE BELGISCH BLUE RUND 		
met salade, frites en kruidenboter

18,25

PASTA MET ZALM							13,50
verse tagliatelle met zalm, broccoli en champignons en room
RISOTTO							13,50
zacht romige risotto met paddenstoelen en parmezaanse kaas

Salades 			10,25

Kindermenu

WATERMELOEN FETA SALADE
spinazie-watermeloen-feta- bosbessen en japanse dressing
ZOMERSALADE
heerlijke salade van o.a. spinazie, paddenstoelen, gegrilde
groentes, geitenkaas, croutons, citrusdressing, ui en brood

Met de keus uit fricandel, kroket, kipnuggets
of kibbeling, geserveerd met frites, fruit en een
verrassing

Specials van de Grill
VARKENSHAAS SATÉ 300 GRAM VAN DE GRILL, 3 STOKJES 		
15,75
heerlijke gemarineerde saté van de grill met frites, atjar, krupuk en stokbrood
AMERICAN BURGER			
			14,75
huisgemaakte hamburger 200 gr. van puur rundvlees, geserveerd op een
zachte bol met spek, avocado, mosterdkaas, uienringen en frites.
CHICKEN BURGER			
			14,75
huisgemaakte kipburger van puur kipvlees, geserveerd op een
zachte bun met spek, komkommersalsa, honing mosterdsaus en ijsbergsla en frites.
FISH & CHIPS							12,75
onze inmiddels bekende fish & chips van verse kabeljauw frites van
bataat aardappel en mosterdmayonaise
SPARE RIBS VD GRILL ,Fals off the bone
met stokbrood, frites en BBQ saus

			14,75

Heeft u problemen met allergenen? schroom u niet dit bij ons te vermelden wij zullen er alles aan doen, dat u rustig kunt eten.

8,50

Menukaart Brasserie & Terras

Bread & Butter tot 17.00 uur 		

LANDBROOD MET HUMMUS					8,95

rodekool uit het vat, avocado, tomatensalsa en rucola

WITTE CADET, RIJKELIJK BELEGD MET WARM PEKELVLEES		

8,75

MEERGRANEN DESEM PISTOLET MET BRIE				

8,50

ITALIAANSE BOL GEVULD MET MOSSELEN				

9,50

naar recept van Sal Meijer met ijsbergsla en komkommer
brie de meaux, walnoten en balsamico crème

gebakken mosselen, rucola en limoenmayonaise

MAISBROOD WADDENZEE						11,50

niet meer weg te denken van onze kaart, royaal belegd met heerlijke
vissoorten,gerookt en gekookt, afgemaakt met mierikswortelcrème
en ijsbergsla

STOKBROOD GEZOND 						8,95

desem stokbrood,oude kaas, ijsbergsla, tomaat, komkommer, augurk
en gekookt ei

RACLETTE VAN BRIOSBROOD 					8,50
aardappelgratin en mosterdkaas
VISSERS LUNCH						10,50
3 rijk belegde minibroodjes met paling, garnalen en zalm en een kop bisque

Traditionele lunchgerechten
12 UURTJE MAAR DAN ANDERS					12,50

een fantastisch lunchgerecht met diverse kleine broodjes, belegd met
brie, gerookte zalm, ei,vers fruit, kroket en een kopje mosterdsoep

UITSMIJTER EEMSHOTEL						10.50

boerenbrood met Coppa di Parma, drie eieren, gebakken
paddenstoelen, paprika, spek en ui.

UITSMIJTER TRADITIONEEL 					8,50

boerenbrood met kaas, ham, rosbief of gerookte zalm op wit of bruin brood
TOSTI’S EN CROQUETTEN UIT EIGEN KEUKEN
RUNDVLEESCROQUETTEN						

7,50

KAASCROQUETTEN						

7,50

boerenbrood, marne mosterd en roomboter

desem stokbrood roomboter en mosterdmayo

CROQUE MADAM TOAST						7,50
met kalfsragout en oud Amsterdam
TOSTI KAART							6,75

hiermee kunt u zelf uw eigen tosti samenstellen

Heeft u problemen met allergenen? schroom u niet dit bij ons te vermelden wij zullen er alles aan doen, dat u rustig kunt eten.

Gebak				

3,95

APPELTAART 		
heerlijke appeltaart, royaal gevuld, ook warm te
serveren eventueel met roomijs + € 1,50
MONCHOU TAART
onze beroemde monchou bodem met heerlijke
kersen

Gebak van deze week
DELFZIJLSTER DIJKJES
een speciaal gebak fris en lekker in de vorm van de
dijk, speciaal samengesteld met bakker Jullens.

Borrelhapjes

Alle gebak wordt geserveerd met slagroom
houd u niet van slagroom geef dit aan bij de bdiening

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		
assortiment warme tapashapjes

7,50

NACHO’S				7,25
paprika, courgette, kaas, tomaat, ui
uit de oven en guacamole dip
BITTERGARNITUUR LUX 2 PERS
verschillende hapjes warm en koud,
nootjes en chips

14,50

FRUIT ‘D MER. 2 PERS		
18,00
een fantastische plank met diverse vishapjes zowel
warm als koud, schaal en schelpdieren

Smoothies

		

4,95

SMOOTHIE
Banaan, sinaasappel, blauwe bessen en yoghurt.
frisse yoghurtshake vol vitamines

Yoghurt tractatie

met bessen, cruesli, mango en chocolade crumble

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

4,75

KINDERIJSJE
met roomijs vers fruit en slagroom

3,75

