ME
NU
Restaurant • Bar • Hotel

Holstein
dubbeldoel
streekrund

Ons rundvlees
komt van de
Holstein koe en
graast lokaal.
Een bewuste
duurzame keuze om onder andere
de ecologische voetafdruk van ons
rundvlees laag te houden. Onze dames
hebben hun dienstverband als zuivelproducent uitgezeten waarna een
welverdiende recreatieve tijd wordt
ingevuld. In deze tijd van ontspanning
worden zij verwend met een op maat
gemaakt voedingsprogramma, ruimte
en veel rust. Hierdoor ontwikkelen zij
zich tot subliem rundvlees. Heerlijk
vol van smaak, mals van textuur en
rijk aan intramusculair vet. Na ruim
120 dagen te hebben genoten van al
deze geneugten dragen de dames de
naam dubbeldoel streekrund en het
certificaat ‘Keten Duurzaam Rundvlees’.

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

Steak 180 gram

Soepen

Ribeye

Waddenzee soep

Strandkrabben, zeevis
& venkel

Puntpaprika soep

Bamboescheuten, mascarpone
& crumble van pinda

Holstein Dubbeldoel steak,
jus de veau & kruidenboter
Sappige steak & kruidenboter

Starters koud
Brood juttersplank

Waddenbrood met bierbostel
& 3 smeersels

Carpaccio

Ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola,
cherrytomaat, olie, balsamico
dressing & Waddenbrood

Caesar salade

Romeinse sla, Vlielander
Blauwe Bunker kaas, ei,
croutons, klassieke
dressing & Waddenbrood

Gerookte zalm

Noorse zalm, gemengde sla,
rode uienringen,
kappertjes & Waddenbrood

6.50

13.50

13.50

22.50

14.50

Buffalo wings

10.50

25.50

Surf & Turf

24.95

Zalm

25.50

Boleten duinvoetje

21.50

Polenta

21.50

Moot gegrilde zalm met
witte wijnsaus
Spinazie muffin, knolselderij &
Vlielander Bunker Blauw saus

13.50

23.50

Al het lekkers van de grill,
500 gram
Fries varken, kipfilet,
steak & spareribs, kruidenboter
& knoflooksaus
Holstein dubbeldoel steak
& grote garnalen

Garnalen Piri Piri

Gekruide kipkluifjes & BBQ saus
met honing

Ribs & Wings

Gemarineerde sappige
spareribs & knoflooksaus

Geitenzuivel van ‘t Wad,
seizoensgroenten & Cheddar
chilisaus

18.50

Briochebrood met een gekruide
burger, ijsbergsla, guacamole &
piccalilly mayonaise

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een garnituur van seizoensgroenten,
steakhouse frites & mayonaise.

EXTRA

TE BESTELLEN

Sauzen

2.75

Witte wijnsaus

21.50

Spareribs

Rode bietenburger

Briochebrood met 180 gram
rundvlees, Cheddar, ijsbergsla,
tomaat, geglaceerde ui,
spekreepjes & Sweet Baby Ray
Hickory

Vlielander Bunker Blauw saus

Skewer Chicken

Mixed grill

Starters warm
Spaanse peper, olijfolie,
knoflook & Waddenbrood

29.75

SPECIALS

Spareribs & Buffalo wings met
knoflooksaus & tomatenrelish

18.50

300 gram

.

Spies van malse scharrelkip
dijsaté & satésaus

Holstein dubbeldoel
burger

23.50

8.50

7.50

BURGERS

• SIDES •
Steakhouse frites
& mayonaise

3.75

Zoete aardappel frites
& mayonaise

4.25

Gepofte aardappel
met crème fraîche
& tuinkruiden

4.25

Gegrilde groenten met
ranch saus

4.25

Gebakken champignons

4.25

Deel nu jouw fijne momenten met ons!
#plezantvlieland en tag @plezant_vlieland

eten & drinken
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

