Diner menu

* Bij groepen vanaf 10 personen presenteren wij een beperkte
menukeuze. De keuzemogelijkheden kunnen in overleg worden
bepaald (vier voorgerechten en vier hoofdgerechten).
* Per tafel ontvangt u 1 rekening, apart afrekenen is alleen
mogelijk in gelijke delen.
= vegetarisch of vegetarisch mogelijk.
Heeft u allergieën? vraag de bediening.

Java’s voorgerechten

6,00

Rustiek broodplankje 2p.

G

Geserveerd met kruidenboter, tomatensalsa en aioli.

11,50

Rundercarpaccio

R

Mesclun sla, cherrytomaat, rode ui, Parmezaanse kaas,
cashewnoten, balsamico vinaigrette en truffelmayonaise.

Carpaccio van gerookte zalm

k

12,50
E

Mesclun sla, cherrytomaat, rode ui en mosterd dille dressing.

Groninger mosterdsoep

6,00

mogelijk

M

Met uitgebakken spekjes en ringen van bosui.

6,00

Romige Tomatensoep

L

Licht gebonden soep met bosui en croutons.

6,50

Huisgemaakte bruschetta

K

Met een verse tomatensalsa.

Carpaccio van Serranoham.

10,00
L

Mesclun sla, meloen bolletjes, rode ui, balsamico glace.

Java’s hoofdgerechten
Java Ribs

Huis gemarineerde spareribs; Keuze uit Zoet of Pittig.

Zalmﬁlet
Gebakken zalmﬁlet geserveerd met hollandaise saus.

Saté Java

22,50
R

22,50
E

20,50

Spies van kippendij saté met huisgemaakte satésaus, kerrierijst,

R

krokante ui en cassave chips.

k

Tortilla

18,50

Licht pikant gewokte groenten met falafel, kerrierijst en

R

gegratineerd met kaas.

k

Veenlust Burger
Brioche bol met cheddarkaas, bacon, augurk,
tomaat, komkommer, rode ui en huisgemaakte saus.

18,00

Ribroast ca. 350 gram.
Malse steak van gemarineerd varkensvlees.

Maaltijdsalade Carpaccio

19,50
R

18,00

Royale salade met verschillende sla soorten, Parmezaanse kaas,

E

cashewnoten, rode ui, tomaat, truffel mayonaise, balsamico

E

vinaigrette en geserveerd met brood en kruidenboter.

R

Maaltijdsalade Zalm

18,75

Royale salade met verschillende sla soorten, gerookte zalm,

E

rode ui, tomaat, limoen vinaigrette en geserveerd met brood

E

en kruidenboter.

E

Maaltijdsalade Cheese

19,00

Royale salade met verschillende soorten sla, Brie, Parmezaanse

E

kaas, jonge kaas, tomaat, komkommer, rode ui, cashewnoten,

E

mosterd dille dressing en geserveerd met brood en kruidenboter. R

Schnitzel ca. 350 gram.

19,50

Van de lende in roomboter gebakken geserveerd met gebakken

E

champignons en uien.

E

Java's Stoofpannetje

19,50

Van Groninger weiderund en verschillende soorten gestoofde

E

groentes.

E

Avocado Burger

18,00

Brioche bol van de grill met cheddarkaas, augurk, tomaat,

E

komkommer, krokante ui en huisgemaakte saus.

E

Java Vleesschotel voor 2 personen.

57,50

Vlees van uitmuntende kwaliteit; o.a. Kippendijen,

E

Spare-ribs, varkensvlees en rundvlees. Geserveerd met BBQ-

R

en Knoﬂooksaus.

R

Rib Eye ca. 250 gram.
Meest malse stuk van de ﬁjne rib geserveerd met kruidenboter.

26,50
E

Rumpsteak ca. 400 gram

32,25

Een malse steak van Black Angus rund van De Ana Paula Ranch

E

uit Uruguay gesneden van de dikke lende. Pure liefde!

R

Geserveerd met kruidenboter

R

Biefstuk ca. 250 gram
Zeer malse biefstuk van de grill met huisgemaakte jus.

Varkenshaas ca. 225 gram
Gemarineerde varkenshaas van de grill geserveerd met

26,50
E

20,50
E

gebakken champignons en uien.
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade,
warme groenten, gebakken aardappelen en friet.

Als extra kunt u bestellen:
Gebakken aardappelen

2,50

Steakfriet

2,25

Warme groenten

2,75

Knoﬂooksaus

1,50

BBQ saus

1,50

Kruidenboter

1,00

Champignonroomsaus

2,25

Gevulde pepersaus

2,25

Saté saus

2,25

Mayonaise

1,50

Whiskeysaus

1,50

Voor de kleintjes, tot 12 jaar
Kleintje Plate Kroket
Met frietjes, salade, appelmoes en mayonaise

Kleintje Plate Frikandel
Met frietjes, salade, appelmoes en mayonaise

Bandieten plate

5,75
R

5,75
R

1,50

De bandietjes krijgen een eigen bord met salade, appelmoes en
mayonaise en stelen voedsel van papa en/of mama!

Desserts
Chocolate dessert

8,50

Huisgemaakte brownie, bastognekoekjes met vanille roomijs,

R

warme chocoladesaus en slagroom.

k

Ambachtelijke appelpunt

5,50

Geserveerd met vanille roomijs, kaneel, poedersuiker en

R

verse slagroom.

a

Limoncello

8,50

Vanille roomijs met Villa Massa Limoncello, crumble, verse

R

slagroom en munt.

a

Dame Blanche

7,50

Coupe met vanille roomijs, warme chocoladesaus, slagroom,

R

choco crumble en een kletskop.

a

Crème brûlée

7,50

Huisgemaakte crème brûlée met gekarameliseerd rietsuiker,

R

vanille roomijs en slagroom.

a

Spetterend kinderijsje
Vanille roomijs en een toefje slagroom.

3,50

Wijnkaart

* Buiten de kaart om hebben wij nog een mooie selectie
wijnen, vraag de bediening.

Witte wijnen
Niersteiner Gutes Domtal Moselland – Duitsland
Licht fruitige en kruidige halfzoete witte wijn. Prettige
doordrinkwijn voor vele gelegenheden.

Sauvignon blanc ‘’IGP Languedoc’’ – Pour le Vin
Frisse, droge witte wijn met in het aroma kruisbes en limoen.
De smaak is loepzuiver met een vleugje citrusfruit.

Verdejo – Biotiful - Spanje
Lekkere frisse wijn met tropisch fruit zoals Ananas en
rijpe perzik de wijn heeft mooie frisse tonen.

Chardonnay– Nouveau Monde - Frankrijk

3,90 / 19,50
k

k

4,60 / 23,k

k

4,50 / 22,k

k

4,75 / 25,-

Sappige, frisdroge Chardonnay met een geur van appel
lichtjes toast. De smaak is rond, droog en eindigt soepel.

Rode wijnen
Pinot Noir – Paparuda - Roemenië

4,90 / 24,-

k
Soepele, zachte rode wijn met een ﬁjne fruitige smaak en een
frisse afdronk. Kan ook licht gekoeld worden is dan een elegante k
wijn.

Merlot – Santa Helena, Central Valey - Chili

4,50 / 23,-

k
Robijnrood, in de geur donker fruit zoals bessen, bramen maar ook
k
kersen. Een mooie kruidigheid in de smaak.

Shiraz Languedoc IGP - Vin de Pays d'Oc - Frankrijk

4,40 / 22,-

k
Zachte en toegankelijke rode wijn met een bramenjam-achtig en licht
k
rokerig aroma. De smaak is vol en rond met zoet donker fruit en een
k
warme afdronk.

Cabernet Sauvignon - Nouveau Monde IGP Languedoc 4,95 / 25,Een mooie, volle en zuivere geur met rood en zwart fruit. De smaak is
vol en fruitig maar ook aangenaam soepel.

Mousserende wijnen
Prosecco – Italië, 5.0 (0,2 l.)

4,90

Lichte, mousserende wijn, bloemig van geur met een lichte
zoete smaak. De zachte mousse zorgt voor een milde en
fruitige smaak.

k

k
k

Hugo L'originale – Zuid Tirol, Italië

4,90

Hugo is een heerlijke wijncocktail gemaakt van een Italiaanse
spumante, 100% natuurlijke vlierbloesem-, muntextracten,
bruiswater en geconcentreerd citroensap. Vanwege zijn mooie,

k

k
k
k

fruitige en verfrissende smaak heerlijk op het terras.

Moét & Chandon Brut Impérial, Champagne, Frankrijk

75,-

Een levendige Champagne die zich kenmerkt door uitgesproken
tonen van fruit en een verleidelijk en rijp smakenpalet.

Rosé wijnen

Bougrier Rosé d'Anjou - Loire Valley - Frankrijk
Frisfruitige rosé met aardbei en framboos in het aroma.
Een licht zoetje in de smaak. Lekker als terraswijn.

Croix d Argent Rose - Vin de Pays d'Oc - Frankrijk

4,40 / 22,k

k

4,50 / 23,-

Moderne rosé met heerlijk rood fruit in de geur, zoals aardbeien
en kersen. Een verfrissende smaak die soepel en rond eindigt

Port

Kopke Ruby - Quinta Lobata
Robijnrode Port met gerafﬁneerd rood en zwart fruit en een
aangenaam zacht en zoet karakter.

Kopke Tawny - Quinta Mesquita
Deze port is een blend van diverse druivenrassen en
verschillende oogstjaren. Het geeft na een driejarige lagering
op fust een rode port met een volle smaak en zachte houttonen.

Kopke White no. 99
Geproduceerd van verschillende druivenrassen. De port
heeft een uitgebalanceerde zoete smaak met tonen van citrus.

3,60
k

k

3,60
k

k

3,60

