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Het zwarte schaap

Ambachtelijk gebakken brood €6.50
Met aioli, pesto en kruidenboter.
Tompouce van gerookte zalm €11.25
Gevuld met tuinkruidenroom, geserveerd met bieten vinaigrette.
Gegrilde muskaatpompoen €9.25
Met lamsoor, buffelmozzarella-mascarpone en gepofte pompoenpitten.
Carpaccio van ossenhaas

€11.75

Dungesneden rauwe biefstuk met zwarte knoflookmayonaise en gepofte pompoenpitten.
Groninger mosterdsoep €6.75
Romige mosterdsoep met lente-ui, uitgebakken Groninger worst en oude kaas.
Steak tartaar

€12.75

Klassieke steak tartaar gesneden van ossenhaas met eierdooier en tartaarsaus.
*ook als hoofdgerecht te verkrijgen à 20.75
Luxe tapasplank voor twee personen €14.50 p.p.
Combinatie van verschillende hapjes gemaakt door ‘t Zwarte Schaap, geserveerd met ambachtelijk
gebakken brood.

Zowel als voor- en hoofdgerecht te bestellen. Voorgerechten worden
geserveerd met brood, hoofdgerechten met zowel brood als friet.

Baba ganoush voorgerecht €11.75 | hoofdgerecht €20.75
Aubergine en feta, Kalamata olijven, tuinkruidendressing en langzaam
gegaard lam (vegetarisch mogelijk).
Brugse Blomme voorgerecht €9.75 | hoofdgerecht €18.75
Warme roodschimmelkaas met witlof, aardbeien, pistache en
rabarberdressing.

Geserveerd met friet en salade.
Zalm €21.50
Gebakken zalmfilet, lamsoor, snijbiet en citroen-botersaus.
Vis van de afslag | dagprijs
We koken graag gevarieerd met verse vis en zijn afhankelijk van het aanbod, vraag
de bediening naar de vis die we vandaag voor u kunnen bereiden.

Geserveerd met friet en salade.
Wisselend hoofdgerecht
Vraag de bediening of kijk op één van de krijtborden
in het restaurant

Geserveerd met friet en salade.

Kaasfondue €19.75
Op de klassieke Zwarte Schaap manier met kazen van van der Leij.
Tagliatelle €18.75
Brede pastalinten met tuinbonen, salie, cantharellen, knoflook en
artisjokkensaus.

Geserveerd met friet en salade.

Lamsnek €21.50
Zacht gegaarde lamsnek met snijbietjes, puree en lamsjus.
Tournedos 200 gram €31.50
Met gebakken cantharellen. Keuze uit jus de veau, Roquefortsaus of salieboter.
Spareribs €21.00
Lichte gerookt met knoflookmayo en barbecuesaus.
Saté Ajam €19.00
Met pindasaus, zoetzuur en kroepoek.

Hazelnoottaart €8.75
Met Frangelico-rabarbersaus en karamelijs.
Brownie €6.75
Van pure chocolade met vanille-ijs
Trifle €8.75
Met aardbeien, Italiaans schuim, vanille hangop en bitterkoekjes
Proeverij van het desserts €12.75
Diverse kleine gerechtjes van de dessertkaart.
Schaaps kaasplankje €12.50
Met een selectie van zowel binnen- als buitenlandse kazen. Van de lokale kaashandel van der Leij.

Gembercello met limoenijs €7.50
Espresso Martini €7.50
Cocktail van Ketel One Vodka, Espresso en Kahlúa.
Irish Coffee €6.75
Met Jameson whiskey
Spanish Coffee

€6.75

Met Tia Maria
Italian Coffee €6.75
Met Disaronno
French Coffee €6.75
Met Cointreau

