Voorgerechten
Ambachtelijk gebakken brood geserveerd met pesto, aioli en kruidenboter
€6,50
Spaanse tapas voor 2 personen. Met gemarineerde manchego, spareribs , serranoham, chorizo
fuet, bruschetta’s, inktvisringen, olijven, kipsticks en Gamba’s, geserveerd met ambachtelijk
gebakken brood met pesto, aioli en kruidenboter
€22,00
Groninger mosterdsoep met Groninger met uitgebakken spekjes, prei en oude kaas
€5,50
Bouillabaise: rijkelijk gevulde Franse vissoep met saffraan vis, schaal- en schelpdieren
€8,50
Carpaccio van Black Angus rund met notensla, truffelmayonaise, pijnboompitten en reypenaer
V.S.O.P kaas
€10,50
Proeverij ‘Het Zwarte Schaap’: een brede selectie van kleine voorgerechtjes van de kaart
€13,50
Huisgerookte eend met vijgenchutney salade van witte kool en een oester-dressing
€9,50
Carpaccio van rode en gele biet met honingdressing, rucola, geitenkaas en gemengde noten
€8,50
Bonbon van makreel met wasabimayonaise, huisgerookte zalm op een crostini en gegrilde black
tiger Gamba’s met aioli
€10,50
Gevulde avocado met rivierkreeftjes-avocadosalade, little gems en rode paprika olie
€9,50
Saffraanlasagne met geroosterde macadamianoten en gemengde groenten
€7,50

Vleesgerechten
Huisgemaakte runderburger met rode uienchutney, avocado en bacon
€16,50
Saté van de haas met gefrituurde pappadum, atjar, seroendeng, gefrituurde uitjes en kroepoek
€18,50
Varkenshaasmedaillons ingerold met katenspek, geserveerd met paddenstoelenroomsaus
€18,50
Boerderijkippetje gevuld met limoen, cajun boter, rozemarijn en thijm
€19,50
Spareribs met keuze uit BBQ- of Sweet Chili lak, geserveerd met knoflooksaus en
whisky-cocktailsaus
€18,50
Entrecôte van de grill met een saus naar keuze
€20,50
Gegrilde tournedos met een saus naar keuze
€29,50
Grain Fed rundersukade met gewokte spinazie, en gegratineerd met Taleggio
€22,50

Visgerechten

Zalmfilet met een panko-kruidenkorst en een Chardonnay-saffraansaus
€20,50
Beroemd visstoofpotje uit Livorno met verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren
€18,50
Op de huid gebakken kabeljauwfilet, omwikkeld met parmaham en geserveerd met een saus
van Sauvignon Blanc
€19,50
Cajun Gamba’s van de lavagrill, met gegrilde groenten geserveerd met whisky-cocktail- en
knoflooksaus
€19,50
Vis proeverij met gebakken kabeljauw, zalmfilet en gegrilde Gamba’s, geserveerd met een
romige saffraansaus
€21,50
*Catch of the day*
Dagprijs

Vegetarisch

Kaasfondue van Gruyere en Emmenthaler met groenten en brood
€17,50
Cannelloni met Ricotta, spinazie en aubergine
€16,00
Huisgemaakte groenteburger met kikkererwten geserveerd op briochebrood
€17,00
Bospaddenstoelenrisotto met gegrilde pompoen
€16,50

Nagerechten
New York style cheesecake
€7,00
Chocolate mud pie met mousse van pure chocolade, geserveerd met vanille-ijs
€7,50
Oreo crème brûllée geserveerd met salted caramel ijs
€7,50
Panna cotta met walnoten en duindoorn gelei, geserveerd met donkere chocolade-ijs
€7,50
Bavarois van likeur 43 en sinaasappel, geserveerd met koffie-ijs
€7,50
Proeverij ‘Het Zwarte Schaap’
€10,50
Kaasplankje met een selectie van zowel binnen- als buitenlandse kazen
€13,50

