Overdag

Borrel

11.00 tot 17.00

Hele dag

Soepen

(geserveerd met brood)
UIENSOEP				

5,50

met crostini					
MOSTERDSOEP				5,75

met zalm of spekjes
			
*ook vegetarisch te bestellen 		

PLATES

Samen Delen

KITE O’CLOCK 			
11,95
mini soep naar keuze, brood
met bourgondische kroket en brood
met carpaccio

BURGER ’T MAR			
18,75
ambachtelijke rundvleesburger
(200 gr) geserveerd op een brioche bol
met bacon, ei, tomaat, augurk,
rode ui, sla en huisgemaakte BBQ saus

BORRELPLANK DE LUXE		
12,75
(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is pp)
twee broodjes met diverse
smeersels, mini nacho’s,
bittergarnituur, gambas in
knoflookolie, nootjes en olijven

(keuze uit ambachtelijk bruin of wit
brood)

KITE O’CLOCK VEGA		

11,95

mini soep naar keuze, brood
met groentekroket en brood met
avocado

Salades
SALADE BLUE DE WOLVEGA		

Brood

14,75

met vijgen, pittenmix en perendressing
SALADE COPPA DI PARMA			
met stoofpeertjes

13,75

SALADE HUISGEROOKTE ZALM		
met mosterddressing

14,75

(geserveerd met salade en friet)

DIAMANTHAAS			18,75
met huisgemaakte rode portsaus
ZALM/GAMBA SPIES		
18,25
met wasabi kroepoek en Oosterse saus

BROODJE GAMBAS			9,75
gambas op brioche bol

JACKFRUIT CURRY			17,25

met naanbrood			

		

CARPACCIO				11,95
met pittenmix, rucola, truffelmayonaise,
parmezaan en zongedroogde
tomaten
RUNDVLEES KROKETTEN		
bourgondische kroketten met
brood

9,00

GROENTE KROKETTEN		

9,00

POFFERTJES				5,50
met poedersuiker en nutella

PANINI				5,50
ham en kaas, geserveerd met curry

FRIKANDEL, KROKET
OF KIPNUGGETS			6,50
met friet en appelmoes

groentekroketten met brood		

PANINI				7,95
met brie, walnoten, rucola en
honing
WRAP PULLED JACKFRUIT		

11,75

Voor de Kids

KINDERIJSJE				5.00
één bol schepijs met slagroom,
geserveerd met een
smakelijke verrassing

BROODPLANK			6,50
met diverse smeersels;
aioli, groene pesto en roomboter
NACHO’S UIT DE OVEN		
met kaas, guacamole, chilisaus
en zure room

8,50

FRYSK PLANKJE			10,75
twee soorten kaas en worst,
olijven en nootjes

Snacks
PORTIE BITTERBALLEN		

7,50

PORTIE BITTERGARNITUUR

7,50

PORTIE AMBACHTELIJKE FRIET
geserveerd met mayonaise

3,75

GEMARINEERDE OLIJVEN		

3,50

PORTIE SAMOSA			7,95
met kerrie/gember saus
					

met huisgemaakte BBQ saus en
koolsla					
HEEFT U EEN ALLERGIE? VRAAG NAAR
DE MOGELIJKHEDEN

VEGETARISCH

VEGAN

VoorGERechten

Hoofdgerechten

DESSERT

BROODPLANK			6,50
met aioli, groene pesto en roomboter

BURGER ’T MAR				18,75
ambachtelijke rundvleesburger
(200 gr) geserveerd op een brioche bol
met bacon, ei, tomaat, augurk, rode ui,
sla en huisgemaakte BBQ saus
+ maiskolf en stoofpeer

STROOPWAFEL PANNA COTTA
de favoriet van de chef

Vanaf 17.00

UIENSOEP				5,50

met crostini				
MOSTERDSOEP			5,75

met zalm of spekjes			
*ook vegetarisch te bestellen
CARPACCIO ROLLETJES		
11,95
met sla, popcorn van bacon,
truffelmayonaise, parmezaan en olijven
STEAKTARTAAR			11,50
met gekookt kwarteleitje
HUISGEROOKTE ZALM ‘T MAR
met crème van limoen, dille en
zeekraal

10,75

HUISGEMAAKTE GEITENKAAS

8,50

Vanaf 17.00

VARKENSHAASMEDAILLONS		 21,75
met Coppa di Parma en rode portsaus
PARELHOEN					20,50
met bospaddenstoelenschuim en
eekhoorntjesbrood
DIAMANTHAAS MET COQUILLE		
22,95
combinatie van diamanthaas met coquille,
met bosui en roomsaus
*ook zonder coquille te bestellen
ZALM/GAMBA SPIES			21,50
met wasabi kroepoek, Oosterse saus
en noodles

KROKETJES				
met appelstroop

ZEEWOLF					21,75
met botersaus en inktvis tagliatelle

VOORPROEFJE VAN DE CHEF
11,00
(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is pp)
laat u verrassen door een mooie selectie
van onze chef

JACKFRUIT CURRY				17,25

Voor de Kids
POFFERTJES				5,50
met poedersuiker en nutella
FRIKANDEL, KROKET
OF KIPNUGGETS			6,50
met friet en appelmoes
KINDERIJSJE				5,00
één bol schepijs met slagroom,
geserveerd met een
smakelijke verrassing

met naanbrood				
*alle hoofdgerechten worden geserveerd met
ambachtelijke friet

Sides
SALADE					2,50
COMPOTE VAN HET MOMENT		
vraag de bediening naar de compote
van het moment

Borrel

Vanaf 17.00

2,75

Hele dag
8,75

PURE CHOCOLADE EXPLOSIE
8,25
huisgemaakte brownie,
met een brok chocolade en lokaal
boeren roomijs van ijsboerderij
de Bûterkamp
CHOCOLADE/BAILEYS MOUSSE
met caramel roomijs

7,95

PARFAIT VAN FRYSKE DÚMKES
“natuurlijk genieten” met ijs
gemaakt van Fryske dúmkes en
stoofpeertjes

6,95

Samen Delen
BORRELPLANK DE LUXE		
12,75
(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is pp)
twee broodjes met diverse
smeersels, mini nacho’s,
bittergarnituur, gambas in
knoflookolie, nootjes en olijven
BROODPLANK			6,50
met diverse smeersels; aioli,
groene pesto en roomboter
NACHO’S UIT DE OVEN		
met kaas, guacamole, chilisaus
en zure room

8,50

GRAND DESSERT			8,25
(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is pp)
verrassing van de chef met
verschillende lekkernijen

FRYSK PLANKJE			10,75
twee soorten kaas en worst,
olijven en nootjes

KOFFIE COMPLEET			8,00
koffie naar keuze met diverse
lekkernijen

Snacks

AFTER DINNER koffie

IRISH COFFEE			7,50
met Ierse whisky
MIRNSERKLIF KOFFIE		
7,00
met Sonnema Berenburg
SPANISH COFFEE			7,50
met Licor 43
FRENCH COFFEE			7,50
met Grand Marnier
ITALIAN COFFEE			7,50
met Disaronno
ESPRESSO MARTINI			8,50
Vodka, Espresso en Tia Maria
BAILEYS KOFFIE			7,50
WARME CHOCOLADEMELK
7,50
MET RUM 		

PORTIE BITTERBALLEN		

7,50

PORTIE BITTERGARNITUUR

7,50

PORTIE AMBACHTELIJKE FRIET
geserveerd met mayonaise

3,75

GEMARINEERDE OLIJVEN		

3,50

PORTIE SAMOSA			7,95
met kerrie/gember saus 		

VEGETARISCH

VEGAN

