Voor bij de Borrel

Nootjes & chips 3,50

Broodplankje 5,75

Chips portie

Breekbrood met uien| kaas|Knoflook |

Gebrande Groninger Mollebonen

tijm | pesto | tapenade | Stokbrood

Groente chips
Gemengde noten

Bitterballen 6,75
Rundvlees of kaas bitterballen

Specialiteiten
Delfzijlster Tapas 7.50

Runderburger 15,75

per persoon

van puur rundvlees, desembrood, tomaat, jalapeno, kaas,

Bitterbal | uienringen | drumsticks

gebakken ei

Gebakken mosselen | gehaktballetjes |

Fisch & Chips 14.25

Chips van aardappel

vers gesneden van kabeljauw , remouladesaus, krokante frites

Spare ribs 18.25

Fruit d’Mer 12.25 p.p.

Falls from the bone, met stokbrood, salade, bbq saus

min 2 pers
Tostade | paling |zalm | makreel

Varkenshaas saté 300 gr 18,75

Garnalen | gamba’s | mosselen
Vis in tempura| inktvisringen | zalmspies

satésaus | atjar |seroendeng | kroepoek |stokbrood

Nacho’s 7,25

Kip saté 200 gr 16,75

Gebakken champignons | paprika |Jalapenos|

gebakken rijst, teryaki saus, casave kroepoek

ui| guacamole dip

Zalmsaté 200 gr 18,75
In een krokant jasje met gemberrijst ui, knoflook, paksoy

Bij borrel en onze specialiteiten
230 mm

Broodjes
Maisbrood Waddenzee

Soepen
12,25

royaal belegd met huis gerookte vissoorten
paling, garnalen, Hollandse garnalen, zalm,
makreel, forel en dille mayonaise

Griekse Pita beenham

Groninger mosterdsoep

6,75

gemaakt met Marne mosterd met lenteui,
appel en spekjes

9,25

geroosterde beenham, mosterdsaus |
salade, jalapeño, witte bonen en tomaat

Paddenstoelensoep

7,75

diverse paddenstoelen en een blubje room

Broodje hete Kip

9,25

desembrood, kipdijvlees, rode peper, ui,
knoflook, lente-ui

Broodje Filet American

8,75

filet American, ei, uienringen, augurk,
piccalilly

Thaise noedelsoep & beef

8,25

krachtige runderbouillon, paksoy, rijstnoedelen,
groente en rundvlees of vegetarisch met gebakken
tofu

Bouillabaisse

10,75

maaltijdsoep, rijk aan vis en schelpdieren

Broodje gezond

8,75

Desem brood, oude kaas, tomatensalsa,
Komkommer, humus, taugé, gebakken ei

Broodje geitenkaas

8,25

sla, gegratineerde geitenkaas, walnoten
en honing

Desembrood carpaccio

11,75

sla, rundercarpaccio, peccorino, kappertjes,
rode ui

Salade’s
Vissalade

Ham– kaas– tomaat

Uitsmijter ham / kaas

10,75

wit / bruinbrood

gemende sla met diverse vissoorten, appel
blokjes tomaat en komkommer

Uitsmijter Eemshotel
12.25

verschillende bonen en peulvruchten, bloemkool,
knolselderij, paprika en feta

6,75

Traditioneel
14.25

Bonensalade

Tosti desembrood

12.75

met desembrood, rauwe ham, gebakken spek,
paprika, ui en champignons

Boeren omelet

ui, paprika, (spekjes), champignons,
aardappelblokjes

Voeg malse kipstukjes toe + 2,00

Lunch specials & broodjes

10.25

Croquetten
Rundvlees kroketten

Plateservice
9,75

Met wit of bruinbrood | salade | Marne mosterd

Kaas kroketten

9,75

Kroketten van oude kaas | mosterd | stokbrood

Oesterzwam kroketten

Gegrilde Kalfslever

17,00

met gebakken ui en spek en aardappel gnocchi’s

Ribeye van Grill

220 gr

21,50

malse ribeye, pepersaus met frites en salade .

9,75

Met wit of bruinbrood | salade | Marne mosterd

Loaded Fries
Limburg 8.50

Krokante frites met pittige runderstoof (zuurvlees)
uien ringen en jalopeno

Varkens schnitzel
champignonroomsaus frites en salade

Wortelstampot

16,50

Met hacheé van rundergehakt

Gebakken Schelvis

Noorwegen 8.50
Krokante frites met zalm, blokjes courgette,
paprika, ui jalapeno en dille

14.75

Gebakken schelvis (lekkerbekje) met remoulade
frites en salade

Gebakken zalmmoot

vegetarisch

17,50

17.75

Verse zalm gebakken in roomboter op
pasta geserveerd met witte wijnsaus

Pasta funghi

16,50

Verse pasta linquini paddenstoelen ui,
knoflook, parmezaanse kaas

bietencurry

14,50

Eemsplate

18.50

drie soorten vis met o.a. zalm, schol, makreel

Curry van verschillende soorten biet met gebakken
rijst, en Burata

Ijs & desserts
Dame blanche

6,75

Vanilleroomijs met warme chocolade en slagroom

Sorbet

7,75

Vanilleroomijs met fruit aardbeiensaus
Zeven up en slagroom

Oma’s ijsje

6,75

Vanilleroomijs| advocaat | slagroom

Belgische wafel met ijs,
warme kersen 8.50
En slagroom

Kindermenu’s 9,50
Broodje knakworst
Met frites, saus en meloen

Kippen spies
Met frites saus en kroepoek

Gehaktballetjes
Met frites saus en appelmoes

Kibbeling op een stok
Frites en mayo

Lunch specials & broodjes

