Dinerkaart
Koude voorgerechten
Portie huisgemarineerde olijven

€ 3,25

Stokbrood met kruidenboter*

€ 3,25

Stokbrood met tapenade van pesto en parmezaanse kaas*

€ 3,25

Stokbrood met tapenade van Friese droge worst*

€ 3,50

Littenser broodplankje

€ 5,50

Stokbrood met combinatie van bovengenoemde drie***
Pastasalade met kipfilet en rode pesto

€ 6,00

Coppa Di Akkrum

€ 7,00

Portie gedroogde ham van Slagerij Spijkerman uit…
Bijzondere ham, ook zeer geschikt voor bij de borrel
Gerookte zalm met roomkaas, rucola en pijnboompitten

€ 8,00

Carpaccio met pesto, kappertjes en parmezaanse kaas

€ 8,00

Proeverij van verschillende voorgerechten (warm en koud)
(minimaal 2 personen)
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€ 9,75 p.p.

Dinerkaart
Warme voorgerechten
Tomatensoep

€ 4,00

Friese uiensoep

€ 4,50

Mosterdsoep met spekjes

€ 4,50

Nachos met gesmolten kaas, tomaat en rode ui

€ 5,50

In knoflook gebakken champignons met toast

€ 6,25

Warme geitenkaas omwikkeld met ontbijtspek

€ 6,75

Gebakken bloedworst met appeltjes en stroop

€ 7,00

Gebakken gamba’s met knoflooksaus

€ 7,00

Mosselen in knoflook gebakken

€ 7,00
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Dinerkaart
Ter info
Voor de variatie serveren wij regelmatig een extra voor-, hoofd-, en nagerecht buiten
de kaart om. De bediening vertelt u graag wat het vandaag is.
Bij al onze gerechten serveren wij gebakken aardappeltjes, patat, warme groente,
frisse salade en natuurlijk mayonaise.
Heeft u een voedsel allergie, laat het ons weten!!
Naast deze menukaart hebben wij ook nog een uitgebreide dessertkaart.
Bent u al nieuwsgierig vraag dan gerust of u deze ook alvast mag inzien.
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Dinerkaart
Hoofdgerechten
Vis
Kabeljauwfilethaasje

€ 16,00

Gebakken gamba’s (15 stuks) met knoflooksaus

€ 15,00

Zalmfilet

€ 15,50

Vegetarisch
Gevulde Paprika

€ 14,50

1 helft met champignons en brie en 1 helft met gebakken rijst met groente
Ravioli met spinazie en ricotta met tomatensaus

€ 15,50

Vegetarische maaltijdsalade met brood en boter

€ 14,50
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Dinerkaart
Hoofdgerechten
Vlees
Kipfilet op spies

€ 13,00

Schnitzel

€ 13,50

Varkenshaas

€ 13,50

Varkenshaas saté

€ 14,50

Mixed grill met knoflooksaus

€ 15,00

Spies met varkenshaas, spies met kipfilet, spies met rundvlees
Biefstuk

€ 16,00

Spareribs

€ 15,50

Littenser stoofpotjes

€ 16,00

(naar de legende van het paaltje van Easterlittens,
1 pot met lamstoof en 1 pot met runderstoof)
Kalfsentrecote

€ 18,00

Ossehaaspuntjes met gamba’s en knoflooksaus

€ 19,00

Ossehaaspuntjes met knoflooksaus

€ 19,75
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Dinerkaart
Pimp uw gerechten met de volgende extra’s
Gebakken champignons

€ 1,75

Gebakken ui

€ 1,75

Gebakken ei

€ 1,75

Gebakken spek

€ 2,25

Gebakken champignons en ui

€ 1,75

Gebakken ui en spek

€ 2,25

Gebakken champignons en spek

€ 2,25

Gebakken champignons, ui en spek

€ 2,50

Champignon roomsaus

€ 1,75

Pepersaus

€ 1,75

Stroganoff saus

€ 1,75

Hollandaise saus (saus op basis van witte wijn, boter en ei)

€ 1,75

Ravigotte saus (saus op basis van mayonaise, augurk, mosterd)

€ 1,75

Knoflooksaus

€ 1,75

Pindasaus

€ 1,75

Kruidenboter

€ 1,75
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Kindermenu

tot 12 jaar

Voorgerecht:
Tomatensoepje
Stokbrood met Kruidenboter
Kinder carpaccio

€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00

Hoofdgerecht:
Pannenkoek met stroop en/of poedersuiker
Kipnuggets, frikandel, kroket, kaassoufle of bitterballen
met patat, mayo en appelmoes

€ 6,00
€ 5,50

Spareribs met patat, mayo en appelmoes
Schnitzel met patat, mayo en appelmoes
Gamba’s met patat, mayonaise en appelmoes

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Toetjes:
Smurfenbeker:
Softijs in een leuke beker met blauwe saus en een kadootje onderin

€ 2,50

Goudkistje met softijs, groene knetter saus en een kadootje in het deksel

€ 2,50

Milkshake in de smaak vanille, aardbei of banaan

€ 2,50
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