
 

Van ‘t Potkacheltje  

Tomaten paprika soep         €  6,25 

 

Scampi soep                    €  8,95  

 

Broodbol met smeersels         €  3,95   

 

Keuzegerechtjes voor proeverij: 

Soepje naar wens  

Kleine runder carpaccio met pestomayonaise, Parmezaanse kaas, 

zontomaat, olijf & pijnboompitjes  

Kleine vitello tonato, dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise 

en kappertjes   

Tartaar van gerookte zalm met zoetzure komkommer, avocado 

en een dille dressing       

Cocktail van Hollandse garnalen met toast en roomboter   

Aspergebroodje traditioneel, ham, ei Hollandaisesaus  

Bietencarpaccio met een truffel van geitenkaas & noten 

Scampis in knoflookolie 

   

*Stel zelf uw proeverij samen, kies 3 kleine gerechtjes naar wens 

van deze bovenstaande voorgerechten en soepen en onze 

keukenbrigade maakt er een heerlijk voorgerecht van     € 13,95 

 



 

 Salades 

 

Salade met gebakken geitenkaas, fruit, noten en diversen€ 13,25 

Rundercarpaccio met pesto mayonaise, Parmezaanse kaas, 

olijf, zontomaat en pijnboompitten       € 13,75  

Black tiger garnalen met salade en een romige chilisaus   € 14,25 

Havensalade van gerookte zalm, garnaaltjes en  

palingmousse met een dilledressing       € 14,50 

      

Hoofdgerechten van ’t land 

  

Asperges Traditioneel met ham, ei en Hollandaisesaus   € 18,95 

Spareribs met 2 sauzen             € 20,95 

Duet van kipfilet en varkenshaas met een Oosterse  

saus van champignon, paprika, ui en ketjap      € 22,95  

Tournedos (biefstuk van de haas) met eigen jus       € 26,95 

of een zachte pepersaus 

Met scampi’s supplement         €   5,25 

 

 

 

 



 

 

 

    Waterbewoners  uit Woerkum en ver daar buiten 
 

 

Kabeljauw op de huid gebakken met een groene  

kruidensaus en gerookte zalm        € 22,25 

 

Asperges met gebakken Zalmfilet & Hollandaisesaus      € 23,95 

 

Visgerecht van de dag                         €   --,-- 

 

Gebakken Zeetong met een remouladesaus     € 37,95 
 

  

Vegetarische gerechten 
 

Paprika met smeuïge risotto, champignons en gebakken 

brie             € 18,95 

Geitenkaas in bladerdeeg met geroosterde groenten en 

een saus van honing            € 19,25 
 

Bij de hoofdgerechten worden frieten en groenten garnituur geserveerd. 

Schep friet met mayonaise extra bij te bestellen                 €   4,95 
       

Heeft u een allergie?…..Meld het ons! 

wifi code : stroming2005 


