Lekkers voor bij de koffie
Huisgemaakt appelgebak

2,75

Huisgemaakte walnoot-kokos taart

2,75

Saucijzenbroodje

2,50

Elburger Kloosterwegge, dé lokale lekkernij

2,75

Hazelino

3,25

Slagroom

0,50
Soepen

De soepen worden geserveerd met vers gebakken
desembroodje

Tomatensoep met basilicumroom

6,50

Romige mosterdsoep
Met beenham, bosui en huisgemaakte croutons

6,50

Romige vissoep
Met zalm en rivierkreeftjes

6,50

Tosti’s
U heeft de keuze uit boerenwit- of bruinbrood

Ham, kaas of beide

5,50

Hawaï
Met ham, kaas en ananas

5,50

Tosti ‘de Vischmarkt’
Met brie, salami, pesto en pijnboompitten

7,50

Eiergerechten
U heeft de keuze uit boerenwit- of bruinbrood

Boerenomelet
Met ham, spek en groenten
Uitsmijter
Met ham, kaas of beide

10,00

8,00

Uitsmijter ‘de Vischmarkt’
10,00
Met ham, kaas, spek, gebakken ui en champignons

Salades
De salades worden geserveerd met boerenwit- of bruinbrood
en roomboter

Salade ‘de Vischmarkt’
Met gerookte zalm, makreel, rivierkreeftjes,
huisgemaakte croutons en een kappertjessaus

12,50

Salade gegrilde tonijn
Met groene asperges, tomaat, avocado en
olijven

12,50

Salade met Black Tiger gamba’s
Met venkel en antiboise

12,50

Salade met Blue de Wolvega (boeren
12,50
blauwschimmelkaas)
Met huisgemaakte croutons, pijnboompitten en
zongedroogde tomaatjes

Broodjes

‘Skyr’broodje met gerookte zalm
Met roomkaas, zoetzure komkommer,
rode ui en rucola

10,00

Waldkornbol XL met geitenkaas uit de oven
10,00
Met walnoten, appel, rucola en vijgenconfituur
Waldkornbol XL met gemarineerde kip
Met spek, tomaat en avocadocrème

10,00

‘Stoer broodje’
Meergranen pistolet met gebakken beenham,
witte kool, rucola, honing tijm mosterdsaus en
krokante uitjes

8,00

Rundercarpaccio op boeren wit- of bruinbrood
Met pesto, Parmezaan, rucola, zongedroogde
tomaatjes en pijnboompitten

9,00

Italiaans brood met tonijn salade
Met rucola, zongedroogde tomaatjes en
kappertjes

8,00

Italiaans brood met Serrano ham
Met rucola, vijgenconfituur en Parmezaan

8,00

Ambachtelijke rundvleeskroketten op
boeren wit- of bruinbrood
Met mosterd

8,00

‘Surf en Turf’
10,50
Meergranen pistolet belegd met gerookte zalm,
gerookte runderlende, truffelmayonaise, sla,
pijnboompitten en Parmezaan
Beef Burger, 100% rundvlees,
medium gebakken
Op een rustiek broodje met krokant spek,
cheddar kaas, tomaat, krokante uienringen,
sla en barbecuesaus

9,00

‘Skyr’kabeljauw burger
9,00
‘Skyr’broodje met gebakken kabeljauwfilet, sla,
rode ui, zoetzure komkommer en remouladesaus

Pannenkoeken

Naturel

7,00

Pannenkoeken met extra garnituren; € 1,00 per soort
toevoeging waaronder: spek, appel, ham, kaas,
rozijnen, ananas of gember

Plate gerechten
Worden geserveerd met salade en frietdippers

Schnitzel
Met gebakken spekjes, ui en champignons

17,50

Gemarineerde kip- of varkenhaas saté
Met kroepoek, satésaus en krokante uitjes

15,00

Beef Burger, 100% rundvlees
12,00
(medium gebakken)
Op een rustiek broodje met krokant spek,
cheddar kaas, tomaat, uienringen en barbecuesaus
Spare ribs sweet & spicy
Met barbecuesaus en aioli

18,50

Fish & Chips
Gebakken scholfilet met remouladesaus

18,50

Gebakken zalmfilet
Met Gremolata, citroen en olijfjes

18,50

‘Skyr’kabeljauwburger
12,00
‘Skyr’broodje met gebakken kabeljauwfilet, sla,
rode ui, zoetzure komkommer en remouladesaus

IJscoupes
‘Chocolat & Nuts’
Snicker-, hazelnoot-, witte chocolade ijs met
kletskoppen, karamelsaus en echte
slagroom

7,50

‘Hot & Cold’
Stracciatella roomijs met koffielikeur en echte
slagroom, overgoten met hete espresso

7,50

Aardbeien & Bubbels
Sorbetijs van aardbeien en Hugo met munt,
overgoten met Prosecco

7,50

Koffie compleet
Met zoete lekkernijen

4,50

Kinderijsje

4,50

Geef eens een waardebon, diner
of High Wine/Bier cadeau.
Daar maakt u altijd iemand blij mee!

Bites

Borrelplank ‘Kaas & Worst’

9,50

Diverse droge worsten en kaassoorten,
met olijven, vijgenchutney en honing tijm
mosterdsaus

Borrelplank “de Vischmarkt”

9,50

Garnalen croquetjes, bitterballen,
Spaanse Serrano ham, oude Reypenaerkaas
en olijven

Brood plankje
Vers gebakken rustieke broodjes
met kruidenboter en aioli
Extra met vers gesneden Serranoham en olijven

Bittergarnituur

5,00

+4,50

8,00

Diverse warme hapjes met mayonaise
en chilisaus

Bitterballen

6,00

Met mosterd

Portie jonge of oude kaas

4,50

Met mosterd

Portie gemengde nootjes

2,50

Puntzak frietdippers

3,50

Met mayonaise

Nachos gegratineerd met kaas
Met guacamole saus

4,50

