
 Breekbrood 6,75

Met diverse smeersels

 

Dun gesneden truffelmozzarella 9,75 

       Met tomatenchutney

 

Tartaar van haring 9,75

Op roggebrood met piccalilly-mayonaise 

 

Gamba's 11,75

In knoflookroomsaus

 

Ham van hert  11,75

Met tapenade van droge worst, bospaddenstoelen kroketje 

en mayonaise van kastanje 

 

     Carpaccio van rund 12,75

 Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes,

 grana padano, pijnboompitjes en rucola

 

 

HOTEL 'T GEMEENTEHUIS 

 

Voorgerechten

 

Heeft u een allergie, vertel het ons

Groninger mosterdsoep 6,95

Met of zonder spekjes en bosui

 

Soep van de chef 6,95

Wisselende soep van de chef

Zin in een lekker wijntje? Vraag naar onze wijnkaart

Zin in een lekker wijntje? Vraag naar onze wijnkaart



 

 

 

Boerenschnitzel 19,50

Met gebakken ui, champignons en spek en kaas

 

Saté van kippendijen 19,50

Met atjar tjampoer, kroepoek en gefrituurde uitjes

 

Gebakken kalfslever 21,50

Met spek en ui

 

Zacht gegaarde buikspek 21,50

Met pastinaakpuree en '5 spices' jus

 

Spareribs 't Gemeentehuis 21,50

Zoet of pikant met knoflooksaus en chilisaus

 

Hertenbiefstuk 25,95

Met bospaddenstoelen-rode wijnsaus  

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse groentes, 

rauwkost, gebakken aardappeltjes en/of frietjes

.

 

 

 

 

 

HOTEL 'T GEMEENTEHUIS 

Hoofdgerechten

 

Heeft u een allergie, vertel het ons

Gnocchi 19,95 

In kruidenroomkaas, spinazie en paddenstoelen

 

Winters groentetaartje 19,95

Gevuld met winterse groenten en geitenkaas

 

 

Zalmfilet 22,50

Op de huid gebakken, met  mosterd-dillesaus 

Kabeljauwfilet  22,50

 Met knolselderijpuree en zwarte knoflooksaus 

Zin in een lekker wijntje? Vraag naar onze wijnkaart

Zin in een lekker wijntje? Vraag naar onze wijnkaart



Bedumer coffee 7,50

 Baileys en slagroom 

 

 Coffee 't Gemeentehuis  7,50

 Amaretto, sambuca en slagroom

 

Espresso Martini 8,75

 Vodka, koffielikeur en espresso

 

Pornstar Martini 9.50

Vodka, passievruchtsap,

 limoensap, eiwit

 

 

 

 

Dame blanche 7,50

3 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

 

Vruchtensorbet 7,50

Met sorbetijs, aardbeiensaus en slagroom

 

Tiramisu van bosvruchten 7,50

Met speculoosijs en slagroom

 

Chocoladecake 7,50 

Met vanille hangop en frambozenijs en slagroom

 

Caramel fudge cheesecake 8,95

Met yoghurtroomijs en slagroom

 

 

 

HOTEL 'T GEMEENTEHUIS 

 

Heeft u een allergie, vertel het ons

Irish coffee 7,50

Irish whiskey, basterdsuiker en

slagroom

 

Italian coffee 7,50

 Amaretto en slagroom

 

French coffee 7,50

 Grand Marnier en slagroom

 

Spanish coffee 7,50

 Licor 43 en slagroom

 

Nagerechten 


