VOORGERECHTEN 7,50
◊ Huisgerookte carpaccio met oude kaas, pesto en gerookte amandelen
◊ Hertenham geserveerd met een truffelmayonaise en parmezaanse kaas
◊ Duo van rode mul en gerookte paling met appel, rode bieten en balsamicosiroop
◊ Gebakken gamba’s met gegrilde baby courgette en een saus van rode curry

MENU AFSLAG 29 24,50

◊ Knoflooksoep met chorizo en bosui geserveerd met woudkorn brood
◊ Spinaziesoep met knoflook, broccoli en crème fraîche geserveerd met woudkorn brood

◊ Mosterdsoep met droge worst en bosui
◊ Varkensschnitzel met een saus van
bospaddestoelen en gerookt spek

VOOR BIJ DE BORREL

◊ Vanilleijs met slagroom en advocaat

◊ Mandje stokbrood met kruidenboter 4,50
◊ Portie bitterballen 7,50
◊ Portie Bittergarnituur 7,50

HOOFDGERECHTEN 18,50

KINDERMENU

7,50
Bordje friet met kroket of frikandel en een ijsje als nagerecht

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en frites

◊ Black Angus biefstuk met geroosterde zoete aardappel en een rode wijn-sjalotsaus

MAALTIJDSALADES 9,50

◊ Gegrilde spareribs gemarineerd in gember, ketjap, chilisaus en cajunkruiden

Maaltijdsalades worden geserveerd met woudkorn brood of friet

◊ Kabeljauwfilet uit de oven met een saus van mosterd, knoflook en witte wijn

◊ Salade met warmgerookte zalm, forel en gegrilde garnalen

◊ Stoofpotje van Drents weidevlees geserveerd in een jus van witbier en laurier

◊ Salade met carpaccio, oude kaas, pesto en gerookte amandelen

◊ Kipfilet Piri Piri met een saus van gegrilde paprika en groene kruiden

◊ Salade met geitenkaas, gepocheerde appel en gegrilde groenten

◊ Vegetarische groentecurry geserveerd met basmati rijst en papadum

LUNCH TE BESTELLEN TOT 16:00
◊ Omelet ham en kaas met boerenlandbrood 6,50

NAGERECHTEN 6,50

◊ Uitsmijter ham en kaas met boerenlandbrood 6,50

◊ Zwarte bessen sorbetijs met kletskoppen en slagroom

◊ Uitsmijter ham, kaas en spek met boerenlandbrood 7,50

◊ Hazelnotenijs met hazelnotenschuim, karamelsaus en slagroom

◊ Twee rundvleeskroketten met boerenlandbrood 6,50

◊ Huisgemaakte chocoladetaart met ananascompote en yoghurtijs

◊ Kipsaté geserveerd met satésaus, frites en salade 9,50

◊ Nougatine parfait met een saus van butterscotch
◊ Cheesecake met bramensaus en appel sorbetijs

SCHORTINGHUIS DRIE GANGEN MENU
van 32,50 voor 27,50
Een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht naar keuze

Onze producten
kunnen sporen
van allergenen
bevatten.

EILEAN DONAN CASTLE
Eilean Donan Castle is een van oorsprong dertiende-eeuws kasteel, gelegen op 0,8 kilometer afstand van Dornie, op een
eiland in Loch Duich in de Schotse regio Highland. Aan het begin van de achttiende eeuw werd het kasteel opgeblazen.
Aan het begin van de twintigste eeuw werd Eilean Donan Castle uitgebreid gerestaureerd en opengesteld voor publiek.

