VOORGERECHTEN
Brood plankje
met olijven tapenade, Aioli en geroosterde
paprika dip 5,50

Mosterd room soep

HOOFDGERECHTEN
Gevulde 100% Beef burger 'italian style'
250 gram Beef, mozzarella, Parmaham, zontomaat,
basilicum, geroosterd broodje, frites 12,50

met Friese droge worst 6,50

Zalm filet uit de houtskool oven

Geroosterde tomaten soep
met zontomaat, kruidenolie en mozzarella 6,50

op appelhout licht gerookt, geserveerd met
dille-yuzu saus 19,50

Gerookte zalm duo

Bavette biefstuk 200 gram

koud en warm gerookte zalm met
honingmosterd saus 11,50

sappige steak geserveerd met rodewijn saus
21,50

Salade Smelnehûs

Saté van Kippendij ‘Hawaii’

geratineerd geitenkaasje, appel, champignon,
frambozen dressing 9,80

Carpaccio van picanha
licht gerookt met truffelmayo, zontomaat,
pijnboompitjes, rucola 10,50

Springrolls/ loempia’s
2 oosterse pannenkoekjes gevuld met
eendenham & rode ui chutney en geroosterd
buikspek &hoisin 9,50

# Proeverij voorgerechten
Van alles wat ! vanaf 2 personen 12,50 p.p.

250 gram saté van malse kippendij, gegrilde
ananas , pinda saus, frites 16,50

Spareribs low&slow
met BBQ saus en knoflook saus 19,50

Gevulde courgette en punt paprika
gevuld met couscous, geitenkaas, paddenstoelen,
noten met tomaten saus 17,50

Iberico varkenshaas van de grill
geserveerd met Beerenburg saus 18,50

Catch of the Day – dagverse vis
dagverse vis geserveerd met bijpassende saus
19,50

# Proeverij hoofdgerechten
- Vanaf 2 personen - 21,50 p.p.

Bourgondisch stoofpannetje

GRILL - SPECIALS

Shortribs steak
250/300 gram malse shortrib van angus beef van de
KOPA grill geserveerd met BBQ saus 28,50

malse Runderstoof van het sucade deel en
seizoens groenten 18,50

DESSERT

Beef proeverij voor 2 600 gram

Sorbet klassiek

Entrecote, Bavette steak, stoverij & wisselende steak
met 2 sausjes 25,50 p.p.

Vanille roomijs, sorbet ijs, vers fruit en
aardbeien saus 6,50

Gegrilde groenten quiche

Wentelteefje van Fries suikerbrood

met streek kaas en gegrilde groenten gevuld,
geserveerd met geroosterde tomaten saus 17,50

met vanille roomijs 7,50

Chocolade Brownies
met vanille roomijs , chocoladesaus 7,50

Gemarineerde Ananas v.d. grill
met sorbetijs en karamel 7,50
Heeft u dieet wensen of een allergie?
Geeft u dit gerust aan uw gastheer/gastvrouw door.
Wij maken alles dagvers en kunnen veelal aan al uw dieet of
allergie wensen voldoen.
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