DINER
Gerecht van de dag € 15,00 pp.
U kunt kiezen voor vlees, vis of vegetarisch.
Wij kunnen ook een geheel glutenvrij diner serveren.
De gerechten worden altijd dagelijks vers voor u bereidt.
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van lokale ingrediënten.*
Voorgerecht soep
Nagerecht

€ 5,00 pp.
€ 5,00 pp.

Specials
Bij mooi weer en beschikbaarheid serveren wij ook een aantal heerlijke specials voor 2 personen.
Graag tijdig reserveren en o.b.v. beschikbaarheid.
Spaanse Paëlla Mixta bereid op de vuurtafel met zeevruchten, kip en groenten.
Mosselpan, Verse mosselen met frites, salade, brood en sausjes.
BBQ, complete BBQ met vlees, brood, salade en sausjes.

€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Specials zijn Inclusief 1 (fris) drank per persoon.
Wij mogen zelf geen alcohol schenken aan onze gasten.
Neem gerust uw eigen alcoholische dranken mee.

Meal of the day

€ 15,00 pp.

You can choose from meat, fish or vegetarian.
We can also serve a complete gluten-free dinner.
The food is always freshly prepared for you every day.
We use local ingredients as much as possible*
Starter soup
Desert

€ 5,00 pp.
€ 5,00 pp.

Specials
In good weather conditions and availability we also serve delicious specials for 2 people.
Please make a reservation on a basis of availability.
Spaanse Paëlla Mixta bereid op de vuurtafel met zeevruchten, kip en groenten.
Mosselpan, Verse mosselen met frites, salade, brood en sausjes.
BBQ, complete BBQ met vlees, brood, salade en sausjes.

€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Included 1 (soda) drink per person.
We are not allowed to sell alcoholic drinks.
Please take you’re own alcoholic drinks with you.

* Oorsprong producten:
Rundvlees / Beef
Vis / Fish
Patat Frites / Chips
Uien / Onions
Eieren / Eggs

Schotse hooglander omgeving Lauwersmeer
Platvis uit de Noordzee
Bildstar aardappelen van akkerbouwbedrijf Arends
Rode ui van de “de broertjes” Maters
van eigen kippen

Anjum
Lauwersoog
Warfstermolen
Niekerk
Kollumerpomp

