Volg ons op
Facebook
en Instagram!
#restauranthetlandvanbartje

Voorgerechten
Plukbrood op ’n plankie (2 pers.)

Hoofdgerechten
€ 8.00

vers gebakken plukbrood met kruidenboter,
aioli en tapenade

Tomatensoep

€ 6.00

ouderwets lekker met rundergehaktballetjes

Champignon gratin

€ 7.50

champignons in knoflook-roomsaus met verse
kruiden en gegratineerd met mozzarella

Carpaccio van rosbief

€ 10.50

geserveerd met rucola, pijnboompitten, Grana
Padanokaas en pestodressing

Hoofdgerechten worden geserveerd met warme
groente, rauwkostsalade, gebakken aardappelen,
frites en fritessaus.

Kiprollade

Vegan

gemarineerde, met satésaus overgoten, kippendijfilet
geserveerd met geroosterde uitjes, kroepoek en atjar

Dutch Weedburger

€ 18.00

een burger gemaakt van soja en in Nederland
gekweekt zeewier op een Weed Bun belegd met
tomaat, komkommer, rode ui en salsasaus

Saté

€ 18.00

saté op basis van soja met satésaus, atjar en
cassave kroepoek

Pasta

Carpaccio

€ 18.00

met ricotta en spinazie gevulde canneloni in
een saus van zongedroogde tomaatjes met
groente en gegratineerd met mozzarella

Vispannetje

Schnitzel

€ 19.50

met pasta, diverse soorten sla, rode ui, olijven,
zongedroogde tomaatjes en kipreepjes

Wifi: gasten restaurant
Wachtwoord: restaurant

€ 19.50

- met gebakken ui, champignons en spekjes óf
- satésaus óf
- champignonroomsaus óf
- pepersaus óf
- met gebakken spek en kaassaus

€ 20.00

Pittige gamba’s

€ 19.00

gepeld en geserveerd met gewokte groenten en
sriracha chilisaus (pittig)

Vispannetje

€ 21.00

gevuld met kabeljauw, pollak, pangasius, zalm
en gamba’s geserveerd met kreeftensaus

€ 5.25

€ 5.75

ijs van kinderchocolade met slagroom in een
coole beker die je mag houden

Witte Wiev’n

€ 6.50

vanille-ijs met slagroom

±500 gram geserveerd met knoflooksaus of chilisaus

Witte Wiev’n

Varkenshaas spies

vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 21.00

gemarineerde varkenshaas overgoten met een
klassieke stroganoffsaus

Goud in ‘n bakkie

Rund

Kiek’n wat we noakriegen

Biefstuk van de haas

Vis

Kinderchocolade ijs

Doe maor normaol

€ 20.00
€ 24.00

van grazende Hollandse koeien, met:
- kruidenboter óf
- stroganoffsaus óf
- champignonroomsaus óf
- pepersaus óf
- met gebakken spek en kaassaus

€ 7.00
€ 7.00

huisgemaakte crème brûlée

€ 7.50

aardbei-yoghurtijs met stukjes verse meloen,
ananas en slagroom

Merakel lekker

geserveerd met:
- kruidenboter óf
- stroganoffsaus óf
- champignonroomsaus óf
- pepersaus óf
- met gebakken spek en kaassaus

€ 17.50

€ 17.50

€ 19.50

vanille-ijs met slagroom in een coole beker die je
mag houden

Varken

Entrecote

met pasta, diverse soorten sla, rode ui, olijven,
zongedroogde tomaatjes en gerookte zalm

Kinderijs in een coole beker

ouderwets lekker van mals rundvlees

met pasta, diverse soorten sla, rode ui, olijven,
zongedroogde tomaatjes en walnoot-schapenkaas

Kip

Kipsaté

Runderstoof

Maaltijdsalades

Gerookte zalm

€ 18.00

met gekarameliseerde appeltjes en rozemarijn

Spareribs

Cannelloni

Walnoot-schapenkaas

Nagerechten

Gevogelte

€ 7.50

alpen-karamelijs met karamelblokjes, spekkoek
en slagroom

Opoes trots

€ 7.50

bitterkoekjesmousse met bosvruchtendressing en
slagroom

€ 34.00

Biefstuk

De dranken vindt u op de achter zijde

