Little Bite’s
Tot 16,30 uur

English Breakfast 14

Bacon sausage egg baked beans grilled tomato and
toast
Toast met preservatives 4
twee plakken geroosterd brood met boter en jam
Tosti ham/kaas 5
Snack Hawaai 8
Toast met ham kaas en ananas uit de oven.

The Dutch

Uitsmijter ham of kaas 9
2 kroketten met brood 7

Sandwiches

gerookte zalm en roomkaas met chips 9
tonijnsalade met chips 8
cheddarkaas en lente-uien met chips 7
eierensalade met chips 6

Tea’s

Cream Tea 9.5

Twee huisgemaakte
zoete scones met jam en room
En een potje thee of kopje koffie

The Beginning
Bread 5

Brood met kruidenboter en gezouten boter V

Garlic Bread 5.5

Twee knoflookbroodjes uit de oven V

Cheese Scones 6

Twee huisgemaakte kaasscones met gezouten
roomboter V

Cheese Scones 7

Twee huisgemaakte kaasscones met roomkaas en een
uien chutney

Chicken and Mushroom Pie 7.5

Kleine huisgemaakte pie met kipfilet en champignons

Mains

Fish and chips 17

In traditioneel beslag gebakken schelvisfilet
geserveerd met friet, doperwten en remouladesaus

Salad with chicken 16.5

Een maaltijd salade met lauw warme kipreepjes
Salad with garlic prawns 16.5
Een maaltijd salade met lauw warme knoflook
gambas
Salad with goats cheese 16.5
Een maaltijd salade met geitenkaas

Vegetable Curry 17.5

Afternoon Tea 15.5
Twee luxe sandwiches
1 naturel scone met jam en room
Fancy cakeje en snoeperijtje
Onbeperkte thee

High Tea 23.5
warme quiche met kaas en tomaat
een hartige kaas scone met roomboter
Drie luxe sandwiches
enn traditionele scone met jam en room
een fancy cakeje
2 zoete lekkernijen
Onbeperkte thee

Een curry van diverse groente geserveerd met rijst,
naanbrood, poppodom en mango chutney V
Chicken Curry 18
Kip curry geserveerd met rijst, naanbrood,
poppodom en mango chutney

8oz Beefburger and chips 16.5

Runderburger geserveerd in een Italiaanse bol met
gebakken uien en friet
Vegetable Burger 16.5
Groentenburger geserveerd in een Italiaanse bol
met gebakken uien en friet V

Spare ribs 19.5

Huisgemarineerde spareribs geserveerd met twee
sausen
Steakpie 20
Rundvleesstoofpot van Groninger weide rund met
een deksel van bladerdeeg
Entrecote 24.5
Entrecote van Groninger weide rund geserveerd
met een sjalottensaus

Afters

Quiche 8

Een punt huisgemaakte quiche van kaas en
tomaat geserveerd met een kleine salade V

Carpaccio 11

Frisse salade met runder carpaccio, pijnboompitten,
balsamico dressing en parmasaanse kaas

Irish Tomato Soup 5.5

Licht gebonden Ierse tomatensoep met room
Geserveerd met knoflookboterbroodje V

Leek and Potato Soup 5.5

Een romige prei en aardappelsoep
Geserveerd met sodabrood en gezouten boter V

Choice Menu
3 gangen keuze menu 28
Gerechten ook los te bestellen
Irish Tomato Soup

Licht gebonden Ierse tomatensoep met room
Geserveerd met knoflookboterbroodje V

Chicken and Mushroom Pie

Kleine huisgemaakte pie met kipfilet en
champignons

Cheese Scones

Twee huisgemaakte kaasscones met gezouten
roomboter V

***
Fish and chips

In traditioneel beslag gebakken schelvisfilet
geserveerd met friet,
doperwten en remouladesaus
Chicken Curry of Vegetable Curry V
Kip curry geserveerd met rijst, naanbrood,
poppodom en mango chutney

Steakpie

Rundvleesstoofpot van Groninger weide rund met
een deksel van bladerdeeg

***
Mini ‘99’

Een bol vanille-ijs geserveerd met slagroom en een
Britse chocolade flake

Trifle

Typische Engels nagerecht in laagjes van koek,
fruit en vanilleroom.

Brownie sundae

Homemade brownie met chocoladesaus, ijs en
slagroom

Mini ‘99’ 3.90

Een bol vanille-ijs geserveerd met slagroom en
een Britse chocolade flake

Mini Advocaatje 5.5
Een bol vanille-ijs overgoten met advocaat en
slagroom
Caramel Sundae 8

Coupe karamel met vanilleroomijs,
notenschuim, karamelsaus en slagroom

Trifle 8

Typische Engels nagerecht in laagjes van koek,
fruit en vanilleroom

Chocolate Cookie Dough 9.5

Warme zachte chocolade koekje uit de oven
geserveerd met vanille-ijs en slagroom

Brownie sundae 9.5

Homemade brownie met chocoladesaus, ijs en
slagroom

Eton Mess 10.5

Heerlijke combinatie van meringue schuim,
framboos en slagroom
Geserveerd met een bol vanilleroomijs

Coffee with homemade treats 5.5

Koffie compleet, koffie geserveerd met
huisgemaakte lekkernijen
Speciale koffie’s
Irish coffee 6.50
French coffee 6.50
Baileys hot chocolate 6.50
Malibu hot chocolate 6.50
Kiss of fire 6.50

