DINERKAART
Vooraf

Vlees

Tomatensoep • tomatencreme soep • 6,50

Beef burger • 100% rundvlees, bacon, oude kaas,

Dagsoep • Vraag de bediening naar onze dagsoep • 6,50

tomatensalsa, augurk, siracha saus • 17,50

Focaccia • Geserveerd met kruidenboter & aoili • 6,50

Sate v/d haas • huisgemarineerde varkenhaas sate,

Carpaccio • Balsamico, macadamianoten, rucola,

satesaus, kroepoek, atjar, gedroogde uitjes • 18,95

parmesan • 11,50

Spareribs • geserveerd met bijpassende saus • 19,50

Trio van gerookte vis • Gerookte zalm, knoflook

Kalfschnitzel • geserveerd met storganoffsaus • 19,25

gamba’s, gerookte forel, bijpassende dressing • 12,50

Vleesmarkt • vraag onze bediening naar onze
dagspecials • 23,50

Bij salades wordt brood & boter geserveerd

Pizza’s
Margherita • tomatensaus, kaas, basilicum • 9,50

Vegetarisch

Hawai • tomatensaus, kaas, ham, ananas • 11,50

Smoked Avocado burger • met ui, oude kaas, augurk,

Tonno • tomatensaus, tonijn, paprika, ui, champignons,

tomatensalsa, sla, srirachasaus, frites & mayo • 17,50

ansjovis • 13,50
Veggie • tomatensaus, mozzarella, champignons,

Vis

paprika, rucola • 12,65

Snoekbaars filet • Op een bedje van couscous,
geserveerd met witte wijn saus 22,50
Vismarkt • vraag onze bediening naar onze
dagspecials • 23,50

Toetjestijd!
Sundae Caramel • Softijs met caramel zee zout saus &

Kindergerechten
Frikandel met friet • met mayonaise • 6,75
Kipnuggets met friet • met mayonaise • 6,75
Kroket met friet • met mayonaise • 6,75
Spareribs met friet • met mayonaise • 9,50
Poffertjes • met stroop en suiker (12 st.) • 6,50

Bij onze hoofdgerechten serveren wij groenten,
salade, frites & aardappelgarnituur.

foarunder_starteiland

Kids kunnen bovenstaande een 1/2 pizza bestellen

it foarunder

slagroom • 5,50
Sundae Aardbei • Softijs met aardbeiensaus &
slagroom • 5,50
Chocolade taartje • het bekende chocolade taartje,
bolletje straciatella ijs & slagroom • 8,50
Dame Blanche • drie bollen vanille ijs met chocolade
saus & slagoom 6,50

Heb je een dieet of allergie? Laat het ons weten.

www.starteiland.com

