- Voorgerechten Rustiek broodplankje voor 2 personen

- Uit de zee 4.5

Geserveerd met kruidenboter, aïoli & tapenade.

Carpaccio Classico

Zalmfilet

21.5

Op de huid gebakken zalmfilet geserveerd met
hollandaise saus.

9

Rucola, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
rode ui en geroosterde breadbeans.

California Crushi (V)

Gebakken witvisfilet

10.5

Wildspecial

9.5

Duo van ree paté en gerookte eendenborst geserveerd
met een frisse Chutney.

Gamba’s

11

Pikant gewokte gamba’s in knoflook room geserveerd
met brood.

- Van het land -

Groninger mosterdsoep (V mogelijk)

5.5

Met dun gesneden Groninger metworst en ringen van
bosui.

Romige Tomatensoep (V)

5.5

Met pomodori tomaten, verse kruiden en croutons.

13

Knapperige rauwkost salade met geroosterde kippendij,
paprika, rode ui, en ananas, croutons en een frisse
dressing.

Geitenbreier

10

Van maandag t/m vrijdag serveren wij een wisselend
dagmenu.

Saté Java

17

Gegrilde kippendij saté met huisgemaakte satésaus,
atjar, gebakken uitjes en kroepoek.

16.5

Stoofpotje van Groninger weiderund met Groninger
koek, Hertog Jan’s Grand Prestige en verschillende
gestoofde groentes.

Schnitzel

15.5

- Vega 15.5

Gevuld met kerrierijst en verschillende dag verse
groenten.

15.5

Groenten lasagne met tomatensaus, courgette,
aubergine, champignons en wortel. Gegratineerd met
jonge en oude kaas.

Kinderpannenkoek naturel

5.5

Côte de boeuf Dry Aged 500 gram

Kinderpizza margarita

6

Patat met frikandel of kroket

6

30

Dry Aged rundvlees is echt iets bijzonders. Het proces
van dry aging betekent dat het vlees wordt gerijpt,
zodat er zich meer smaken ontwikkelen. Het vlees wordt
wat donkerder aan de buitenkant, maar dat is precies de
bedoeling. Nog nooit proefde je zoveel smaak in vlees!
Bij het bestellen van het vlees dient u er rekening mee
te houden dat het alleen nog rood of rosé klaargemaakt
kan worden, anders verliest het heel veel smaak.

2.3

Cappuccino

2.5

Latte Macchiato

3.3

Koffie verkeerd

3.3

Cafeïne vrije koffie

2.3

Glas koffie met slagroom

3.2

Thee

2.2

Verse muntthee

3

Verse muntthee met honing

3.5

Dutch Coffee

5.5

Irish coffee

6.5

French coffee

6.5

Ambachtelijke chocolade pannenkoek met een bolletje vanille
roomijs, stoofpeer en slagroom.

Spanish coffee

6.5

Coupe vers fruit (gluten en lactosevrij)

Italian coffee

6.5

D.O.M. koffie

6.5

Bovenstaande steaks worden geserveerd met
kruidenboter.
Als extra kunt u bestellen:
Knoflooksaus 1.5
BBQ saus 1.5
Champignonroomsaus 1.5 Pepersaus 1.5
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
een gemengde salade en aardappelgarnituur.

18.5

Met roombrie op een bedje van gebakken ui en
champignons. Geserveerd met honing mosterdsaus.

21.5

Zeer malse gegrilde biefstuk van de Black Angus
Creekstone rund uit de U.S.A. met gebakken ui en
champignons.

Rib Eye 250 gram

22

Gesneden van het verlengde van de dunne lende. Meest
malse stuk van de fijne rib.

Surf & Turf

- Desserts Chef special

- Steaks Biefstuk 200 gram

- Koffie Koffie of espresso

Hele streng huis gemarineerde spareribs met een BBQen knoflooksaus.

13

Gemengde salade met krokante geitenkaas, appel,
komkommer en tomatensalsa.
Alle salades worden geserveerd met
stokbrood en boter

Heerlijk gegrilde botermalse steak van Iers Castle rund,
gesneden van de dunne lende

17

Gegrilde Varkenshaas

- Voor de kleintjes -

24,5

Van de lende geserveerd met pepersaus of
champignonroomsaus.

Javaribs

- Salades Roasted chicken

Plate van de dag

Java’s Stoofpotje

- Soepen -

Gevulde Courgette

18.5

Op een bedje van ui tomaat en basilicum. Geserveerd
met remouladesaus.

Krokante sushi gevuld met gegrilde paprika, takuan en
wakame.

Lasagne Verdure

Java Steak 400 gram

7

6.5

Met citroen en framboos ijs en rood fruit soepje.

Dame Blanche

6

Coupe met vanille roomijs en chocoladesaus.

Crème brûlée

6

Vanille custard met gekarameliseerde rietsuiker, een bolletje
vanille roomijs, en slagroom.

20.5

Malse diamanthaas met twee black tiger garnalen.
Geserveerd met aïoli en kruidenboter.

Boerenjongens
Coupe met boerenjongens ijs en slagroom.

6.5

