Ambachtelijk gebakken brood 6.50
Met aioli, pesto en kruidenboter
Pastei gevuld met palingragout 9.75
Met gerookte haring, doperwten en aardappel
Salade van pastinaak en Roquefort 9.75
Met witlof, pistachenoten en sinaasappelvinaigrette
Carpaccio met Parmezaanmayonaise 10.75
Dungesneden rundermuis, gekonfijte beukenzwam, rode frisée en hazelnoot
Franse uiensoep 6.75
Goedgevuld en gegratineerd met Emmentaler
Groninger mosterdsoep 6.75
Met uitgebakken spekjes en lente-ui
Zeeuws spek 9.75
Krokant gebakken, met whiskey-cocktailsaus en een salade van witte bonen en zilverui
Gerookte Noorse zalm 11.75
Met Granny Smith en een frisse salade van babyspinazie met ingelegde rode ui en
Worcestershiresaus
Luxe tapasplank (vanaf twee personen) 14.50 p.p.
Combinatie van verschillende hapjes gemaakt door ‘t Zwarte Schaap, geserveerd met
ambachtelijk gebakken brood.

Geserveerd met friet en salade
Zalm met lapsang-botersaus 22.50
Met gestoofde boerenkool en krieltjes
Wijnsuggestie: Breizo – Albariño – Rias Baixas, Spanje

€37,50

Vis van de afslag | dagprijs
Vraag de bediening naar de verse vis die we vandaag kunnen bereiden of
kijk op één van de krijtborden

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

Romanesco met Beurre Noisettesaus 19.00
Met geroosterde spruiten en getoaste amandelen
Orzo met koolrabi 19.00
In schorsenerenroom, met Emmentaler en babyspinazie
Kaasfondue 19.50
Op de klassieke Zwarte Schaap manier met kazen van van der
Leij
Lasagne camembert 19.00
Met flespompoen, groene kool en taggiasche olijven

Geserveerd met friet en salade
Short Rib 22.50
Langzaam gegaard met knolselderijpuree en whiskeysaus
Saté Ajam 19.00
Van kippendijen met pindasaus, zoetzuur en cassave
Spareribs 21.50
Met knoflookmayonaise en barbecuesaus
Tournedos à 200 gram 31.50
Met seizoensgroenten. Keuze uit jus de veau of een kruidenbotersaus
Gestoofde kalfsborst 20.50
Met zongedroogde tomaten, polenta en gorgonzolasaus

Wij zijn in het bezit van een speciale rijpingskast,
waaruit wij ons eigen dry-aged vlees serveren!
Wat betekent eigenlijk dry-aged?
In Nederland eten we rund- of varkensvlees vaak vers. Voor de echte smaakbeleving moet
vlees -net zoals dat vroeger gebruikelijk was- enkele weken rijpen. Het rijpen gebeurde vroeger
bij de boer in de schuur, maar tegenwoordig kunnen we dat doen in een speciale koelcel.
Dit wordt dry-aging genoemd.
Ons dry-aged aanbod:
Rib roast van Gaasterlands varken €24.50
De rib-eye van het varken! Deze wordt geserveerd met het bot er nog aan. Door het
rijpingsproces van minimaal 18 dagen krijgt het vlees een hoger vetgehalte waardoor het nog
malser wordt. Ook krijgt het vlees een nootachtige smaak.
Wijnsuggestie: Lynx – Petit Sirah Zinfandel – Californië, Verenigde Staten

€37,50

Ribeye van Weiderund vanaf €27.50
Het meest malse stuk van de rib! Door de aanwezigheid van een
duidelijke vetstructuur en het laten rijpen van het vlees, is het altijd vol van
smaak. Minimaal 4 weken gerijpt.
Te bestellen vanaf 200 gram. €13,75/100 gram.
Wijnsuggestie: Finca La Estacada – Tempranillo – D.O. Uclés, Spanje

€32,50

Côte de Boeuf €39,00 p.p.
Dit deel van het rund heeft zijn smaak te danken aan de rijping op het been,
wat voor mooi dooraderd en ontspannen vlees zorgt.
Minimaal 4 weken gerijpt.
à 800 gram, voor twee personen, €39,00 per persoon
Wijnsuggestie: Finca La Estacada – Tempranillo – D.O. Uclés, Spanje

€32.50

Flensjes 8.50
Met bloedsinaasappelsorbetijs en crème anglaise
Lavacake 8.50
Met whiskeykaramel en vanille-ijs
Crème brûlée 8.00
Op smaak gemaakt met kardemom
Omelet sibérienne 9.50
Met amandelspijs en warme chocoladesaus
Schaaps kaasplankje 11.50
Met een selectie van zowel binnen- als buitenlandse kazen van kaashandel van der Leij

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

