Voor bij de borrel

Geachte gast,
Hartelijk welkom ,

Wij werken uitrsluitend met duurzame produkten,en garanderen u dat
aan alles wat u besteld de nodige aandacht wordt besteed.
Wij wensen u een fijn verblijf toe
Bert Jannie en hun Team !

Gebak
APPELTAART					3.95
De lekkerste appeltaart van banketbakker Jullens,
royaal gevuld met appels geserveerd met slagroom
warm geserveerd met ijs en slagroom + € 1,50

MONCHOU TAART

			3.95

Onze beroemde monchoubodem van banketbakker Jullens
met heerlijke kersen en slagroom

DELFZIELSTER DIEKJE

		3.95

gebak in de vorm van de dijk speciaal samengesteld door
ons en banketbakker Jullens met een frisse bavarois van
kiwi en kruisbes

€ 5,25

Bitterballen 				
6 stuks naar eigen recept

€ 6,00

Kaasmosterd bitterballen		
6 stuks uit eigen keuken

€ 6,00

Tapas pannetje 2 personen		
assortiment Spaanse tapashapjes

€ 15,00

Bittergarnituur 2 personen		
€ 17,50
hapjes zowel warm en koud, o.a. kaas
worst, diverse belegde toast en een heerlijk
assortiment warme hapjes
Fruit d’ Mer minimaal 2 personen		
€ 24,50
een fantastische plank met allerlei lekkers
uit de zee zowel koud, warm, en gerookt
Nacho’s					
met gebakken champignons- paprikajalapenos- ui met guacamole dip

€ 7,25

Pinda’s & nootjes portie			

€ 3,50

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 EN LEKKERS BIJ DE BORREL
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Brasseriekaart

In deze kaart kunt u lezen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.
Wij hopen dat de teksten in deze kaart ondersteuning kunnen geven
om tot de juiste keuze te komen.

Gevulde broodmand 			
met divers brood, stengels, knappers,
boters en tapenade

SALADES

10,50

kan ook vegetarisch
POKÉ BOWL					
12,50
zwarte rijst- avocado- gerookte zalm- wakamésugarsnaps- little gem- tomaat

PLATE-SERVICE

SPECIALITEITEN
VARKENSHAAS SATÉ 300 GR		
16,75
gemarineerde saté van varkenshaas met satésausatjar- seroendeng- kroepoek- stokbrood
RUNDER BURGER 200 GR 		
15,75
huisgemaakte hamburger 200 gr. van puur
rundvlees, geserveerd op bruine bol met tomaatgebakken ui- augurk- kaas en bbq saus
FISH & CHIPS					
12,75
onze inmiddels bekende fish & chips van verse
kabeljauw met frites en remouladesaus

Bij onderstaande gerechten serveren wij frites of gebakken
aardappelen en salade
GEBAKKEN SCHOLFILET			
in boter gebakken scholfilet met citroenremouladesaus		

15,25

ZALMMOOT					
in boter gebakken zalmmoot met witte wijn
dillesaus en limoen

16.75

S P A R E

R I B S

Fals off the bone
met stokbrood, frites en BBQ saus

EEMSPLATE ROYAL				
17,75
drie soorten vis, vers van de afslag, geserveerd
met remouladesaus- witte wijnsaus apart- citroen
KIPPENDIJ SATÉ		
		
15,75
malse gemarineerde kipdijvlees met Indische
pindasaus- kroepoek- seroendeng- atjar en stokbrood
PASTA MET ZALM				
14,50
verse tagliatelle met zalm-courgette-paprikachampignons- dille- rucola- Parmezaanse kaas
VARKENSHAAS				
rosé gebakken varkenshaas met champignon
roomsaus

17,50

ENTRECOTE VAN DE GRILL			
supermalse entrecote van het Belgisch Blue
250 gram met kruidenboter

18,50

17,75

IJS
FRUIT SORBET		
met roomijs, vers fruit en slagroom

6,75

DAME BLANCHE		
met roomijs, warme chocoladesaus en slagroom

6,75

WECKPOTJE 					
8,75
dessert voor de liefhebber met roomijs- karamelchocolade brownie- amarena kersen en slagroom
OPA & OMA IJS
met één bol roomijs, advocaat en slagroom

4,75

KINDERIJSJE
met roomijs, vers fruit en slagroom

3,75

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

kan ook vegetarisch
SALADE MET KROKANTE KIP		
Little gem sla-aardappel-meloen-feta-olijvensinaasappel-granaatappelpitjes

Soepen

Brasseriekaart

Brood & Brood

kan ook vegetarisch
MOSTERDSOEP				
deze soep is niet meer weg te denken
van onze kaart met spekjes en reepjes appel

5,75

DELFZIJLSTER CLUB SANDWICH		
10,75
getoaste sandwich royaal belegd met Texelse
boerenkaas- brie- sla- yapaleno’s- tomaat en dillchips

TOM KHA KAI SOEP 			
geurige soep getrokken van kip- citroengraslaos- gember- champignons- noedels

6,75

PITHA BROODJE 		
		
met andijvie- krokante pittige kip en tzatziki

11,25

ITALIAANSE TOMATENSOEP 		
soep van verse tomaten- groenten- Italiaanse
kruiden

5,75

MAISBROOD WADDENZEE			
royaal belegd met huis gerookte vissoortengarnalen- paling- makreel- forel- salade en
limoencréme
MAISBROOD RUND 			
met de hand gesneden carpaccio van het
Groninger weide rund met rucola- Parmesaanuiringen- kappertjes en truffelmayonaise

10,25

PISTOLET GEITENKAAS (warm geserveerd)
met geitenkaas- honing- walnoten en appel

8,75

STOKBROOD GEZOND maar dan anders
jonge geraspt kaas- Baba ganoush- rodekooltomatensalsa- avocado- gepocheerd eiaardappelchips

9,75

Traditionele lunchgerechten
UITSMIJTER EEMSHOTEL
boerenbrood met Coppa di Parma- 3 eierengebakken paddenstoelen- paprika- spek- ui

11,75

UITSMIJTER MET 				
9,75
boerenbrood bruin of wit drie eieren en de keuze
uit kaas- ham- rosbief- gerookte zalm
RUNDVLEESCROQUETTEN 2 STUKS
naar eigen recept gemaakte krokettenmarne mosterd- en boerenbrood

7,75

KAAS-MOSTERD CROQUETTEN 2 STUKS
8,75
uit eigen keuken met stokbrood en mosterdsaus

Wraps & Wraps

11,25

WRAP MET GEGRILDE RIBEYE
rucola- truffelmayo en parmezaanse kaas
WRAP MET GEROOKTE ZALM
huisgerookte zalm- ijsbergsla- mierikswortelcréme
en komkommersalsa

TOSTI KAART 6,75
hiermee kunt u zelf uw eigen tosti samenstellen

8,25

Specials 14,50
VISSERS LUNCH
bouillabaise, toast met diverse gerookte vissoorten,
garnalen en kibbeling met remouladesaus
12 UURTJE MAAR DAN ANDERS
kopje mosterdsoep
belegd minibroodjes met brie en een wrap met zalm,
klein uitsmijtertje ham- kroket en meloen

Kindermenu € 9,50
frites met keuze uit fricandel
			kipnuggets
			spareribje
			mini hamburger

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

Kan alleen op reservering
21,50 per persoon
onbeperkt thee
Kop Engelse tomatensoep
Sandwiches met serranoham, gerookte zalm en brie
Kleine bavarois taartjes en brownie

Glas thee naar keuze			
2,60
Verse munt thee			
3,50
Koffie					2,60
Koffie verkeerd			3,35
Cappuccino				2,85
Espresso				2,60
Latte Macchiato			3.85
Warme chocolademelk		
3.95
Slagroom				0.75

Diverse soorten koekjes
Diverse chocolade specialiteiten
Warme scones met clotted cream en
vruchten confiture
Kaas Croquette
Omelet

FRISDRANKEN
Pepsi					2,60
Pepsi light				2,60
7-up					2,60
Sisi					2,60
Rivella					2,60
Bitterlemon				2,60
Tonic					2,60
Cassis					2,60
Sourcy rood of blauw			
2,60
Bruisend water van de tap 1/2 ltr

2,00

FRUITSAPPEN
Jus d’ orange				3,85
Tomatensap				3,85
Appelsap				2,60

www.eemshotel.nl
Info@eemshotel.nl
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Brasseriekaart

HIGH TEA

VAN DE TAP
Pilsener 				2,75
Leffe blond 				3,95
Seizoen bier				3,95
Karmeliet				4,75
Bier uit de ”Kast”			

4,00

0.0 % BIER				
Radler 0.0				2,95
Hertog jan 0.0				2,95
Leffe blond 0.0				3,25
Radler 0.2 %				3.25

WIJN & PSV
Huiswijn rood Santa Alicia
Merlot reserva
Huiswijn wit Santa Alicia
Chardonnay reserva
Sauvignon Blanc reserva
Rosé
per glas				
4,50
per fles					21,50

COGNAC

WHISKEY’S

Brasseriekaart

ONS BIER ASSORTIMENT

Glennfiddich
5,95
Johnnie Walker red & black label
5,75
Jack Daniëls				5,25
Jamesons Irish Whiskey		
5,25
Abelour Higland single malt
8,50
Laphraig 10 Years			
9,50

LIKEUR
Tia Maria
4,25
Drambiue				5,25
Grand marnier
		
4,75
Cointreau 				
4,50
Amaretto di Saronno			
4,50
Bailey’s		
			
3,95
Quarenta Y Tres			
4,75

COCKTAIL’S
Mojito munt-rum-limoen-suikersiroop		

6,75

Caipirinha Cachaca-limoen-suikersiroop

6,75

Hennesy				5,25
Remi Martin VSOP			
6,75
Paul Giraud VSOP			
9,50
Couvoisier VS				6,25

0596-612636
B.g.g. 06 30724107

