Geachte Gast, hierbij onze menukaart van 2019(m.u.v. Oerol),
Brasserie De Kajuit is een gezellig plek waar jong en oud elkaar ontmoeten in het hartje van
Formerum, gelegen bij camping Mast. Natuurlijk vergeten wij de kinderen ook niet. Voor de
kleine eters is er een speciale kinderkaart met na afloop een verrassing!!. Voor reserveringen zijn
wij te bereiken op: 0562 – 449685 of eetnu.nl
Wij heten u graag welkom bij Brasserie de Kajuit en wensen u een smakelijke maaltijd toe.
Soepen
Huisgemaakte mosterdsoep met uitgebakken spekjes en lente ui
Soep van de week
Voorgerechten
Breekbrood met heerlijke smeerseltjes
Stokbroodje met kruidenboter
Carpaccio van gegrilde lende met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes
en truffel mayonaise
Trio van vis met gerookte zalm en roomkaas, garnalen, gerookte makreel, appel
en een romige whisky saus
Gepelde gamba’s gebakken in knoflookolie en rode peper
Happerij van de plank (verschillende kleine voorgerechtjes)
1 persoon
2 personen
Vleesgerechten
Ossenhaaspuntjes geserveerd met pepersaus
Huisgemaakte spareribs geserveerd met 2 sausjes
Schnitzel de Kajuit met gebakken champignons, spek en ui
Terschellinger schnitzel met gesmolten bieslookkaas
en cranberry - compote
Varkenshaasmedaillons met bospaddenstoelen calvadossaus
Zacht gestoofde Ierse sukade op een stamppotje
van rucola met een jus van truffel
Kipsaté met atjar en kroepoek

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,75
€ 4,50
€ 9,75
€
€
€
€

9,75
9,50
11,50
19,50

€ 19,75
€ 16,75
€ 16,50
€ 16,50
€ 17,50
€ 19,25
€ 15,50

Visgerechten
Kabeljauw in krokant jasje op een bedje van roerbakgroente
en een gember - rode bietensaus
Zeebaarsfilet op de huid met truffeljus
Gamba’s op Catalaanse wijze bereid in knoflookolie en rode pepers

€ 16,50
€ 19,00
€ 17,00

Vegetarische gerechten
Geitenkaasje in een krokant jasje op een bedje van roerbakgroente
en een gember-rode bietensaus
Tagliatelle met gorgonzola, verse spinazie, geroosterde tomaatjes en walnoten

€ 15,50
€ 16,50

Maaltijdsalades
Salade geitenkaas (uit de oven) met honing, appel, tomaat, komkommer,
Walnoten, groene tuinkruiden en balsamico
Frisse salade van huisgemaakte runde carpaccio, pijnboompitjes, tomaat,
komkommer, Parmezaansekaas, groene tuinkruiden en truffelmayonaise
Salade met gerookte zalm, garnalen, gerookte makreel, appel, tomaat,
komkommer en een romige Whiskey saus

€ 12,95
€ 12,95
€ 13,50

Nagerechten
Het gouden schip
Cheesecake met citroenijs en slagroom
Hollander
Pannacotta van Pernod met passievrucht en gezouten nootjes
Drie gebroeders
Sorbet van 3 verschillende soorten ijs, seizoensgebonden vruchten en slagroom
Schipbreuk
Griekse yoghurt met cranberry
Olympias
3 bolletjes vanille ijs met cranberry compote en slagroom
De bruine vloot
Lava cakeje uit de oven met vanille ijs en slagroom

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 7,00

Speciale kinderkaart
Onze kinderkaart bestaat uit de volgende gerechten:
Kroket
Frikandel
Hamburger
Kipnuggets
Zeebaars
Kipsate
Pannenkoek
Hierbij wordt friet, appelmoes, mayonaise en een klein beetje gezonde salade geserveerd
Ook mogen de kinderen een ijsje uitzoeken van de ijsjeskaart tot een bedrag van +/- €1,00 en
daarna een cadeau uitzoeken uit de cadeaumand.
Prijs variërend van € 8,75 tot €10,50
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen gedurende het seizoen.

