Voorgerechten

Vleesgerechten

Stokbrood met diverse smeersels

c 6,25

Portie olijven

c 4,75

Tomatensoep

c 6,75

Wienerschnitzel

c 17,75

Sipelsop
met kaas gegratineerde toast

c 6,75

Zigeunerschnitzel

c 18,75
c 19,75

Nacho’s
met kaas, tomaat, ui en zure room

c 7,75

Varkenshaasmedaillons
met champignon roomsaus

c 19,75

Nacho ’t Far
met kaas, tomaat, ui, jalapeño,
pulled chicken en zure room

c 9,75

Far Burger
huisgemaakte burger geserveerd met ui,
tomaat, augurk en spek

c 19,75

Meloen met rauwe ham

c 9,75

Satéschotel
varkenshaas saté met pindasaus en kroepoek

Carpaccio van ossenhaas
met groene mosterdcrème, pijnboompitten
en pecorinokaas

c 10,75

Runder ribeye met kruidenboter
met kruidenboter

c 23,75
c 27,75

Caprese
tomaat met mozzarella en een basilicumdressing

c 10,75

Biefstuk ús mem
ossenhaas (+/- 200 gram) met paprika,
ui, champignons en spek

c 22,75

Ambachtelijk gerookte zalm
met stokbrood

c 11,75

Mixed grill – 3 soorten vlees
biefstuk, varkenshaas en kipfilet
geserveerd met een sausje naar keuze

Oosterse Gamba’s
c 12,75
5 gepelde gamba’s geserveerd in een oosterse saus
met paprika, ui, champignons en taugé
Hollandse garnalen cocktail
met toast

c 13,75

Ambachtelijk gerookte paling
met toast

c 14,75

Arie’s Visplaatje
gerookte zalm, gerookte paling
en garnaaltjes met toast

c 14,75

IN EEN
PANNETJE
Griekse Kip

c 20,75

Stoofpannetje

c 21,75

Varkenshaas ús Heit

c 21,75

Ossenhaaspuntjes

c 25,75

Kip tikka masala

c 20,75

in gyros gekruide kip met champignons,
ui en een heerlijke tzaziki

VISGERECHTEN

zacht rundvlees geserveerd in een jus
met paprika, ui en champignons

Admiraalschotel

c 22,50

Verse kabeljauwfilet

c 21,75

trio van verse vis

met mosterdsaus

Oosterse Gamba’s
c 22,75
10 gepelde gamba’s, geserveerd in een oosterse saus
met paprika, ui, champignons en taugé
Verse sliptong

vraag de bediening naar de dagprijs
vraag het bedienend personeel
om informatie m.b.t. allergenen.

varkenshaas met paprika, spek, ui,
champignons en boontjes

geserveerd in een oosterse saus
met paprika, ui, champignons en taugé

Indiaas currygerecht met kip,
bloemkool en boontjes.
Geserveerd met rijst en naanbrood

In de drukte is het niet mogelijk om een gerecht zonder een bepaald
ingrediënt te bestellen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Specialiteiten

VEGETARISCHE GERECHTEN
Groenteschotel
wokschotel met verschillende groentes

c 18,50

Kaasfondue
geserveerd met groenten/fruit en brood

c 19,75

Groentequiche
rijk gevuld met verschillende groentes

c 18,75

Vega tikka masala
c 19,75
Indiaas currygerecht met bloemkool en boontjes.
Geserveerd met rijst en naanbrood

SALADES
c 15,50

Geitenkaas

c 15,50

Caprese

c 15,50

Surf en Turf

c 18,75

met groene mosterdcrème, pijnboompitten,
pecorinokaas en zongedroogde tomaten
geitenkaas, walnoten en honing
mozzarella, tomaat en basilicumdressing
Oosters gemarineerde ossenhaas en gamba’s met
paprika, ui, champignon en taugé

c 17,25

geserveerd met gemengde sla en geraspte kaas

Plate Pino

c 7,75

Plate Ernie

c 7,75

Plate Elmo

c 7,75

Plate Bert

c 7,75

Plate Lytse Pier

c 7,75

Plate Grutte Pier

c 7,75

Tommie’s Poffertjes

c 7,50

patat, kroket, appelmoes en mayonaise
patat, frikandel, appelmoes en mayonaise
patat, knakworst, appelmoes en mayonaise
patat, mini kaassoufflés, appelmoes en mayonaise
patat, kipnuggets, appelmoes en mayonaise
patat, huisgemaakte kibbeling, appelmoes en mayonaise
poffertjes geserveerd met roomboter,
poedersuiker en hageltjes

Steak on Stone - Entrecote

c 27,75

Griekse vleesspies

c 20,75

Huisgemaakte Babi pangang

c 19,75

steak van +/- 300 gram geserveerd
op een hete lavasteen

met taugé, ketjapsaus en rijst

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met gemengde sla, diverse warme groentes,
gebakken aardappelen, friet en
huisgemaakte rabarber.

EXTRA’S

Pasta

Kinderplates

c 32,75

steak van +/- 300 gram geserveerd
op een hete lavasteen

in gyros gekruide varkenshaasspies met tzaziki

Carpaccio

Spaghetti Bolognese

Steak on Stone - Ossenhaas

Zigeunersaus

c 2,00

Champignon roomsaus

c 2,00

Hollandaise saus

c 2,00

Pepersaus

c 2,00

Mosterdsaus

c 2,00

Gebakken uien

c 2,50

Gebakken champignons

c 2,50

Gebakken uien/champignons

c 2,50

Garnering Ús Mem

c 3,00

Garnering Ús Heit

c 3,00

ZIN IN EEN DESSERT?
VRAAG NAAR ONZE
DESSERTKAART

