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Mosterdsoep met uitgebakken spekjes
Soep van de week
Breekbrood*met heerlijke smeersels
Carpaccio van gegrilde lende

4,50
4,50
5,75
10,50

met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes
en truffelmayonaise

Bonbon van gerookte zalm

met Hollandse garnaaltjes en een
romige whiskeysaus

Krokant gebakken champignons*

8,50

met een eigenzinnig sausje

Carpaccio van licht gerookte rode biet,
geitenkaas, walnoten, rucola en
balsamico
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Vleesgerechten
Schnitzel de Kajuit

17,50

Terschellinger schnitzel

17,50

met gesmolten bieslook kaas en
cranberrycompote

8,50

Kabeljauw in een krokant jasje

16,50

Gepelde gamba’s

18,50

op een bedje van roerbakgroente
en een gember-rodebietsaus.

bereid in knoﬂookolie met rode
pepers

15,50

met maanbrood, groentesalade en
homemade knoﬂooksaus

Spareribs met 2 sausjes *
Sate van kippendijen * met pindasaus
Ossenhaaspuntjes met pepersaus
Entrecote
met een balsamico– botersaus,
bramen en cranberry’s
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Visgerechten

met spek, ui en champignons

Shoarma *
10,50

Zomers stamppotje met een
gebakken visje*

17,50
16,50

* Keuze uit :

Uiteraard geserveerd met:

verse friet, mayonaise, appelmoes en
een beetje gezonde salade

17,50

19,75
23,50

Pannenkoek met stroop en suiker

Carpaccio salade*

Bij alle kindermenu’s die in de Kajuit genuttigd
worden ontvang je een waterijsje ( zelf uitzoeken
op het bord onder de streep) Ditzelfde geldt voor
het cadeau uit de cadeaumand.

Vissalade*

Salade met gerookte zalm, Hollandse
garnalen, appel, avocado (indien
voorradig) tomaat, komkommer, groene
tuinkruiden en een romige whiskey saus

Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Panna cotta*

met mango, passievrucht en
gezouten nootjes

Vegetarische Gerechten
14,50

Frisse salade van huisgemaakte
rundercarpaccio, pijnboompitjes, tomaat,
komkommer, Parmezaanse kaas, groene
tuinkruiden en truffelmayonaise
15,50

8,75
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14,00

Salade met jonge geitenkaas, groene
asperges, Terschellinger zeekraal,
avocado (indien voorradig) tomaat,
komkommer en walnoten met een
citroen– honingmosterd dressing.

9,75

kroket, kaassoufﬂé, hamburger, visje,
1 stokje saté van kippendij,
4 kipnuggets, halve sparerib of halve
schnitzel .
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Terschellinger salade *
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Breekbrood met smeersels 5,75
6 bospaddenstoelenkroketjes 6,50
In bierbeslag gefrituurde uienringen met home made knoflooksaus 6,50
Portie bitterballen ( 8 stuks ) 5,50
Nacho’s uit de oven met kaas, guacamole, crème fraîche en salami 8,50

Risottoballetjes* met paprikajam en roerbakgroente

15,50

Geitenkaasje in een krokant jasje

15,50

op een bedje van roerbakgroente en
een gember- rodebietsaus

* Deze gerechten kunt u ook afhalen of laten bezorgen op de camping.
Voor kindermenu’s bij afhalen of bezorgen, ontvangt u een korting van €2,omdat er geen cadeau en ijsje bijzit.
Bij voorkeur de bestelling voor 17:00 uur doorgeven in de Kajuit.

Alle ma
altijd
geserv en worden
eerd m
rabarb
et
er
verse f -cranberryco
riet me
mpote,
t
een fris mayonaise
en
se sala
de.

Huisgemaakte crème brûlée*
Vruchtensorbet of cranberrysorbet
Griekse yoghurt* met cranberrycompote
Bonbon van chocolade

6,50
7,00
6,00
4,00
7,00

met witte chocolademousse, bolletje
vanille ijs, slagroom en warme
chocoladesaus

Yskoffie*

met hazelnootsiroop en slagroom
Zie voor speciale koffie’s of lekkere
cocktails onze drankenkaart en
specialiteitenkaart.
Uiteraard kunt u ook de bediening
vragen.

5,50

