Coquille - Bloemkool
Als voor -en of
tussengerecht

Koude bereidingen

Courgette - Paprika

Gebakken in walnootolie, met een tartaar
van bloemkool, koriander en gemarineerde
scheermessen.

Varken - Citroen
In 3 fases bereid buikspek van het Duroc
varken, met zeewier, schuim van
citroengras en gepoft buikspek.

Tartaar van courgette, paprika, groene
asperge met hangop avocado en Burrata.

Makreel - Dashi
Gegaarde makreel, met dashi, gember,
miso en udon noodles.

Als tussen -en of
hoofdgerecht
Tempé - Papadum

Eend – Appel
Terrine van eend, zoetzuur van appel en
kruim van pondkoek.

Krokante tempé met zwarte rijstnoedels,
edamamé en hoisin.

Spelt - Venkel
Warme bereidingen

Frittata - Paddenstoel
Fritatta met paddenstoelen, Tallegio kaas
en siroop van aceito balsamico .

Zeewier - Gyoza
Soep getrokken van zeewier, gevulde
dumpling met shiitake en tahoe, met
crumble van wasabi.

Bisque - Krab
Bisque getrokken van strandkrabben en
garnalen. Geserveerd met softshellkrab in
tempura en verse vongole.

Risotto van spelt en noten met geroosterde
venkel en venkelzaad.

Rode Poon - Spruiten
Gebakken rode poon op een stamppotje
van spruitjes, en emulsie van soyabonen.

Kabeljauw - Bloemkool
Gebakken, met geroosterde pastinaak,
quinoa en saus van bloemkool met Garam
masala.

Gans - Rode Biet
Filet van ganzenborst met risotto en diverse
bereidingen van rode biet.

Hert - Pompoen
In bokbier gestoofde hertensucade met
belugalinzen, bereidingen van pompoen en
enoki paddenstoelen.

Kaas - Zoet

Europese kazen
Kazen met een verhaal. Geserveerd met
tapenade van zuidvruchten en noten,
appelstroop en vijgenbrood. + € 4,50

Noten - Karamel
Taartje van diverse soorten noten, karamel
en crème van pinda en hazelnoten.

Baba o Rum - Koffie
Cake doordrenkt met rumsiroop, vanille
crème en diverse bereidingen van koffie.

Stel uw eigen diner samen uit onze
gerechten of laat u verrassen..

3 - gangen

€ 44,50

4 - gangen

€ 52,50

5 - gangen

€ 56,50

6 - gangen

€ 60,50

7 - gangen

€ 64,50

8 – gangen € 71,50
Supplementprijs kazen + € 4,50

Chocola – Blauwe bes
Luchtige mousse van chocolade met
sorbetijs van blauwe bessen en siroop van
glühwein.

Naast onze bijzondere wijnkaart serveren
wij ook begeleidende glazen per gerecht.
Per glas
€ 7,50

Koffie - Thee

Duurzaam geteelde espressobonen van
Koffiebranderij Terschelling.

Welkom in restaurant ’T Golfje,

Van zeebanket voor het ware eilandgevoel, vlees en
gevogelte, tot een uitgebreide keuze uit
vegetarische gerechten.
Ook met uw speciale wensen houden wij graag
rekening.
Helga heeft de wereld rondgereisd en zich alom
verdiept in exotische smaken en bereidingswijzen.
Onze kaart is dan ook een combinatie van aroma’s
uit alle windstreken, bereid met veelal biologische,
duurzame en lokale producten.
Neem de tijd om te genieten van onze keuken met
twee tot zeven gangen, mooie wijnen en een
prettige ambiance.

The secret ingrediënt is love!

Koffie | Espresso
Doppio
Cappuccino

€ 2,75
€ 4,50
€ 3,00

D.O.M Coffee
Irish Coffee
French Coffee
Italian Coffee
Spanish Coffee

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Biologische of duurzaam geteelde thee van de
Ouwe Smidte in Midsland.

€ 2,75

Ceylon | Green Chai | Groen citroengras
Verveine | Japanse Sensa | Rooibos-kruiden
Kamille

Verse thee
Munt | Gember | Citroengras

€ 3,50

Groet,
Helga en team

Friandises

€ 4,10 p.p.

Digestieven

Armagnac/Cognac
Armagnac XO
Armagnac cles les ducs
Courvoisier vsop
Frapin vsop
Remy Martin XO
Courvoisier XO
Calvados Busnels
Calvados 8 Yrs
Calvados 15 Yrs

€ 10,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 10,00

Whisk(e)y
Bruichladdich
Oban 14 Yrs
Dahlwinnie 15 Yrs
Carhdu 12 Yrs
Glenmorangie
Glenfiddich 12 Yrs
Aberlour 12Yrs

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

Grappa
Mazetti Nebbiolo
Mazzetti Chardonnay
Berta Chardonnay
Berta Nebbiolo
Berta Muscato

€ 8,25
€ 8,25
€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

Nussbaumer Eau de Vie
Marc de muscat
Poire williams
Gewurtztraminer
Vieille prune
Vieux Kirsch
Framboise Sauvage

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

