HOTEL 'T GEMEENTEHUIS
Voorgerechten

Groninger mosterdsoep 5,75
Met of zonder spekjes en bosui

Chef's soep 5,75
Wisselende soep van de chef

Breekbrood 5,95
Met diverse smeersels

Knoflookchampignons 8,25
In een romige kaassaus

Duo van eend 8,75
Gepeperde eendenborst en een gerookte eenden croquetje
met zilveruien compote en frambozen dressing

Gebakken gamba's 9,75
In knoflook roomsaus

Gerookte zalm bonbon 10,75
Met zoetzure komkommer, kappertjes
en dillemayonaise

Carpaccio van rund 10,75
Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes,
grana pandano, pijnboompitjes en rucola

Heeft u een allergie, vertel het ons

HOTEL 'T GEMEENTEHUIS
Hoofdgerechten
Visgerechten

Vegetarisch

Op de huid gebakken zalm 16,95

Vegetarische quiche 15,75

Met bearnaisesaus

met bloemkool, broccoli en blauwe kaas
geserveerd met
Hollandaise mosterdsaus

Gebakken snoekbaars 16,95

Kikkererwtenstoof 15,75

Slibtong 2 stuks 18,95
3 stuks 21,95

Met dilleroomsaus

Met aardappelpuree

in roomboter gebakken

Vleesgerechten
Saté van kippendijen 16,50
Met atjar tjampoer, kroepoek en gefrituurde uitjes

Boerenschnitzel (250 gr) 17,50
Met spek, ui en champignons

Spareribs 't Gemeentehuis 17,95
Zoet of pikant met knoflooksaus en chilisaus

Kalfslever 17,95
Met gebakken spek en ui

Boeuf bourguignon 18,50
Klassiek Franse stoofpot met champignons, zilverui,
ui, wortel en rode wijn

Ossenhaaspuntjes 19,50
In rodewijnsaus

Hertenbiefstuk 21,95
met wildsaus

Rib-eye steak(300 gr) 22,95
Met knoflookolie en rozemarijnjus

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse groentes, rauwkost,
gebakken aardappeltjes en of frietjes
.

Heeft u een allergie, vertel het ons

HOTEL 'T GEMEENTEHUIS
Nagerechten

Dame blanche 6,00
3 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Affagato 6,50
2 bollen vanille ijs met espresso, koffielikeur en slagroom

Griekse yoghurt-blauwe bessen taart 6,50
Met stracciatella ijs en slagroom

3 bolletjes zelfgemaakt ijs 7,00
van Ijsboerderij Noordwolde

Liquor 43 crème brullée 7,50
Afgebrand met suiker

Salted caramel cheesecake 7,95
Met Toblerone en slagroom

Brasilian coffee 6,75

Irish coffee 6,75

Tia Maria en slagroom

Irish whiskey, basterdsuiker en
slagroom

Koffie Nick 6,75

Italian coffee 6,75

liquorccini en slagroom

Amaretto en slagroom

Koffie Harold 6,75

French coffee 6,75

Amaretto, sambuca en slagroom

Grand Marnier en slagroom

Koffie Nico 6,75

Spanish coffee 6,75

Belle Brillet en slagroom

Licor 43 en slagroom

Heeft u een allergie, vertel het ons

