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Voorgerechten

 Vers warm brood van de bakker met smeersels (2 pers.) | 6.5

Rundercarpaccio met basilicummayonaise, geroosterde pitten, rucola en oude kaas | 9.5

Bonbon van gerookte zalm en forel, dille crème en huis-sla | 9.5

Mosterdsoep met brood en uitgebakken spekjes, ook seedling | 8.5

Carpaccio van chioggia-biet uit de tuin met groene appel, noten en honing seedling | 8.5

Gerookte eendenborst met chutney van cranberry en walnoot | 9.5

Hoofdgerechten

Biefstuk uit Fryslân, peperroomsaus en gegrilde groenten | 24.5

Klassieke zalmfilet, op de huid gebakken, kruidenkorst en beurre blanc | 21.5

Hartige taart van paddenstoelen, winterse groenten en Riperkrite Tsiis seedling | 18.5

Huisgemaakte runderstoof op basis van bokbier met een stampotje | 22.5

Vis uit de haven van Lauwersoog, met een zacht-romige saus | 21.5 

Tagliatelle met romige truffel, knoflook, spinazie en streek-kaas seedling | 18.5

Ribs van de BBQ, twee soorten saus en een frisse koolsalade | 21.5

Kippendij saté met kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes | 19.5

Romige risotto met spinazie, verse kruiden en geraspte kaas uit de streek seedling | 18.5 

Bij alle gerechten worden garnituren, verse friet of gebakken krieltjes en salade geserveerd. 

Nagerechten 

Crème brûlée van vanille | 6.5

Brownie, vanille-ijs en geslagen room | 7.5

Cheesecake, coulis en atsina cress | 7.5

Appelcrumble, met geslagen room en boerenroom- ijs | 6.5 

Kaasplankje, drie soorten boerenkaas en cranberry chutney | 6.5

WinterkaartWinterkaart

Kindergerechten  

9.5 | Snackje naar keuze met friet, saus en appelmoes

3.5 | Losse snack of frietje

6.5 | Poffertjes met stroop en poedersuiker seedling

6.5 | Mini hartige taart seedling

6.5 | Tagliatelle met kaas seedling

4.5 | Bolletje ijs naar keuze met slagroom

Verrassingsmenu

32.5 | 3 gangen

38.5 | 4 gangen

Laat je verrassen door de keukenbrigade!

Onze filosofieOnze filosofie
Een kleinschalig restaurant op een toplocatie aan het water met eigen moestuin.
Het moet een beleving voor je zijn! De combinatie van groente en fruit uit eigen 
tuin met een geweldig uitzicht en persoonlijke aandacht. We plukken vers uit de 

tuin en halen zoveel mogelijk producten uit eigen streek.

Van eigen bodem rechtstreeks op je bord. Doe alsof je thuis bent.
Welkom bij Het Paviljoen.


