Broodjes

Tosti van Prinselijk brood met ham en kaas
Tosti de Luxe van boerenbruin brood, drie plakken huisgebakken
brood met ham en kaas
Uitsmijter keuze uit ham/kaas/rosbief
Kwelderbroodje, huisgebakken bruinbrood rijkelijk belegd
met vis en schaaldieren
Toast Termunterzijl twee plakken toast met gerookte zalm,
gepocheerde eieren en remouladesaus
Twee kroketten van de Bourgondiër met brood
Brood van het boerenland
- rijkelijk belegd met belegen kaas, veldsla, rucola en
mosterdmayonaise
- rijkelijk belegd met gerookte zalm en een dille kruidensaus
- rijkelijk belegd met beenham en een honing mosterddressing
- rijkelijk belegd met kipkerriesalade
12 uurtje klein kopje mosterdsoep, kroket op brood
en boerenbrood met ham en kaas en een spiegeleitje

5,50
7,50
8,50
12,50
12,50
8,50
7,50
8,50
8,50
9,50
13,50

Salades
Pluksalade met diverse soorten rauwe ham
16,50
Salade van ‘t Wad gemengde sla met al het goede uit de zee 16,50
Gemengde salade met geitenkaas, rode biet, appel en noten 16,50

Specials
Chicken in a basket gegrilde kippendij met friet en salade,
geserveerd met een chilisaus
Fish in a basket kibbeling met friet, salade en remouladesaus
Huisgemaakte saté van het Livarvarken met friet en salade
Termunter Burger runderburger met brood, een gebakken ei,
salade en friet

13,50
13,50
17,50
14,50

Soepen
Groninger mosterdsoep met droge worst en bieslook
Rijkelijk gevulde kippensoep
Tomatencrèmesoep met een scheutje room
Alle soepen worden geserveerd met brood en boter

6,50
6,50
6,50

Onze plates
Gebakken zalmﬁlet met remouladesaus
Plate van Ziel verschillende gebakken vissoorten
Wiener schnitzel met citroen
Bovenstaande plates worden geserveerd met
huisgemaakte friet en gemengde salade

16,50
18,50
15,50

Voor bij de borrel of tussendoor
Termunter plank (verrassing van de kok, minimaal 2 pers.)
p.p. 12,50
Portie gemarineerde olijven
4,50
Kaas uit het vuistje, blokjes oude en belegen kaas
5,50
Gegratineerde nachos, met tomatensalsa en belegen kaas
7,50
en daarbij een roomkaasdip
Gamba’s in tomaten-knoﬂooksaus met frisse salade en stokbrood (5) 9,75

Haute friture
Voor de echte liefhebber van gefrituurde hapjes
Huisgemaakte Hollandse garnalenbitterballen (7)
Huisgemaakte rundvleesbitterballen (7)
Huisgemaakte geitenkaasbitterballen met een vleugje
Oldamster honing (7)
Vegetarische miniloempia (2)

lekker
bij de borrel
Termunter plank

samenstelling afhankelijk van het seizoen

9,50
7,50
9,50
5,75

