“WIJ VRAGEN UW BEGRIP VOOR HET FEIT DAT WE PER TAFEL EEN TOTAALREKENING PRESENTEREN”

Gebak en meer...
Cranberrygebak
Appelgebak
IJs met chocoladesaus
IJs met cranberry
IJs met advocaat (18+)
IJskoffie met huisgemaakte karamelsaus
Kinderijs

€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,00
€ 6,00

Borrelhapjes
Bitterballen met mosterd (7 stuks)
Kipstukjes met oosterse saus
Kaastengels met chilisaus (7 stuks)
Mini loempia's met chilisaus (7 stuks)
Knoflookolijven
Nacho's uit de oven (aanrader!)

€ 8,50
€ 8,90
€ 8,50
€ 8,50
€ 6,70
€ 10,00

Al het bovenstaande wordt geserveerd met slagroom
Kindergerechten
Ovenpannenkoek: naturel, kaas, appel, spek of spek/kaas
Kroket, bitterballen frikandel, kipstukjes, kaassoufflé, vissticks of kipsaté met friet en appelmoes
Bij de kindergerechten ontvangen de kinderen een muntje voor in de grijpmachine.

Onze leuke bloempotjes worden gemaakt door Stichting de Jutfabriek.
Vincent Kooijman en zijn team en recyclen gejut plastic tot bruikbare en
duurzame producten, zoals deze bloempotjes. Interesse in wat ze doen?
Neem eens een kijkje op de website www.dejutfabriek-terschelling.nl,
woon een workshop bij of scoor zelf een leuk item bij een van de
verkooppunten. Bijvoorbeeld bij onze vaste bloemist Lobelia in Midsland.

Vegetarisch gerecht

€ 8,50
€ 11,50

Soep met brood
Tomatensoep met basilicumcrème
Soep van het moment

€ 6,50
€ 7,50

Tosti’s
Tosti met ham en/of kaas
Tosti Hawaii: met ham, kaas en ananas
Tosti Terschelling: meergranen brood met Terschellinger schapenkaas en cranberrysaus

€ 5,20
€ 5,50
€ 5,80

Boterhammen, wit of donker
Biologische schapenkaas en cranberrysaus
Geitenkaas met cranberrysaus
Gegrilde kip met avocado en kerrie-gembersaus (warm)
2 kroketten met mosterd

€ 9,50
€ 10,00
€ 11,00
€ 10,00

Hamburgers met friet
Kipburger met uien in het zuur en cranberrysaus
Beachburger van rundvlees met sla, tomaat en gebakken uien
Playaburger van rundvlees met jalapeño’s, biologische schapenkaas en salsa
Vegan avocadoburger met rauwkost en nachochips

€ 16,00
€ 16,00
€ 17,50
€ 16,00

Lekker warm..
Portie friet met mayonaise
Nacho’s met salsa, gesmolten kaas, guacamole en crème fraîche
Uitsmijter: 3 eieren op brood met ham en/of kaas
Patatje Terschellinger runderstoofvlees
Saté van kippendijen met brood

€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 16,00
€ 15,00

Vegetarisch gerecht

