Vlees- en visgerechten
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met steakhousefriet en rauwkostsalade

Varkenshaas
Heerlijke malse varkenshaas
Omwikkeld met spek geserveerd met rösti en peperroomsaus
24,9

Schnitzel Suyderoogh
Met gebakken ui, paprika, champignons, spek en kaas
Met Roseval aardappel met knoflook en kruiden
24,5

Schnitzel Hawaï
Gebakken schnitzel met ananas en kaas met zoete aardappelpuree
23,7

Mixed grill ( 350-400 gr. )
4 soorten vlees van de grill, spies van champignons, paprika en ui met pepersaus
26,8

Spareribs
Heerlijke huis gemarineerde spareribs met een maiskolf
23,9
Saté van kip met pindasaus, gedroogde uitjes en kroepoek
19,7

Fish en chips
Lekkerbekje van kabeljauw met ravigotesaus en rösti
19,5

Gebakken zalm

Welkom bij
Koffie / cafeïnevrije koffie / espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte Macchiato met caramel
Latte Macchiato met chocolade
Caffé White chocolate Mocha
Iced caffé mocha met roomijs en slagroom
Iced caramel Macchiato ,met roomijs en slagroom
Thee, Melk
Verse munt of gember thee en honing
Warme chocomel met slagroom
Warme chocomel met Amaretto of Tia Maria

2.8
3
3,1
3,8
4,4
4,4
4,4
5,5
5,5
2,8
3,9
3,9
5,5

Appelgebak
Aardbeien kwark
Red velvet gebak
Slagroom
Frisdrank fles
Appelsap, Cassis, Rivella
Fristi, chocomel, Jus d'orange
Verse jus d'orange medium

4
4
4,1
0,6
2,95
2,95
2,95
4,2

Met een mousse van rucola, wasabi kroepoek, geserveerd met Hollandaisesaus
24,5

Gebakken scholfilet
Scholfilet met inktvisringen en een zoete aardappelpuree
22,5

Gegratineerde Kabeljauw
Gebakken kabeljauwfilet met pesto, ui, tomaat en kaas
met een mousse van rucola
23,8

Vegetarisch

Vegetarische shaslick spies met groenten, rösti en zigeunersaus

24,5

Dagmenu
Dagelijks wisselend dagmenu in 3- gangen
35

Bowling- en partycentrum
Restaurant Suyderoogh

Lunchgerechten op stokbrood of mais- of meergranen
Broodje gezond met mesclun, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei
9,5
Sandwich gerookte zalm met roomkaas, komkommer, rucola
11,5
Tosti met ham en kaas van desem brood, met curry
6,5
2 Bourgondische rundvleeskroketten/ frikandellen met brood of friet
9,9
Broodje beenham met mesclun, gebakken beenham en honing-mosterdsaus
9,5
Sandwich carpaccio met carpaccio, pesto, pijnboompitten, Cherry tomaat en rucola
11,5

Uitsmijter ham-kaas met maisbrood of meergranen
12,5
Pannenkoek spek
11,5
Broodje Suyderoogh met ui, champignons, paprika, spek en kaas
12,5
Burger Suyderoogh verse runderburger van 150 gr.
Op een sesambol met spek, ui, champignons
en kaas, met steakhouse friet en salade
19,5
Pizza Margherita, tomatensaus, kaas, Cherrytomaat
9,8
Pizza Quattro Stagioni, tomatensaus, ham, salami, ui, champignons, kaas
12,5
Pizza Shoarma, tomatensaus, paprika, shoarma, kaas
14
Pizza Tonno, tomatensaus, tonijn, ui, kaas
14
Pizza Salami, tomatensaus, salami, kaas
10
Pizza Rucola, tomatensaus, champignons, brie, kaas, rucola
13,5

Soepen
Mosterdsoep met prei, met of zonder spek
6,95
Tomatensoep Romige tomatensoep met basilicum en gehaktballetjes
6,95
Specialiteit van het huis, Vissoep uit Lauwersoog
Goed gevulde vissoep met kabeljauw, zalm, schelvis en diverse zeevruchten
8,7

Broodplank met diverse soorten brood Kruidenboter, pesto en aioli
7,9
Rundercarpaccio
Rundercarpaccio met pesto-dressing Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes en
Cherry tomaatjes
13
Vispallet
Rijk gevulde salade met garnalen, gerookte zalm en paling en tonijnsalade
14,5
Warme champignons
Gebakken champignons met ui, kruiden en knoflook afgeblust met room
11,8
Gamba’s
Gebakken gamba’s in een pikante saus van ui en paprika
14
Geitenkaas
Gebakken geitenkaas met rucola, cherrytomaat, honing en walnoten
12,5
Voorgerechten worden geserveerd met brood en boter

