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Hans & Grietje, Westerburen 4, Terschelling Midsland

Voorgerechten
Plukbrood met huisgemaakte kruidenboter         5,95
Plukbrood met 3 dipjes; huisgemaakte kruidenboter, tapenade & aioli 6,95
Gamba's (6 stuks gepeld) in knoflookolie met brood       9,95
Frisse Salade met gerookte Zalm geserveerd met brood 9,95
Terschellinger Carpaccio van het rund van Slagerij Schaafsma met truffelmayonaise, 9,95
rucola, parmezaan en pijnboompitjes
Terschellinger Lamsham van Slagerij Schaafsma met duindoornsiroop, rucola, 10,95
een beetje schapenkaas van Kaasboerderij Halfweg en pijnboompitjes

Vlees Specialiteiten 
Saté van varkenshaas, met frites, salade, pindasaus en kroepoek     14,95
Black Angus Beefburger, broodje, knoflook chili mayo, rucola, frites & salade       14,95
Gegrilde Kippendijen met gember sojasaus,taugé, rode ui, frites & salade 14,95
Pulled Chicken, brood, koolsalade, bbq saus, frites & salade   15,95
Ossenhaaspuntjes met rode port jus, frites & salade 16,95
Baaiduiner Pannetje; stoofpotje van ossenhaas in romige saus met gebakken champignons,       18,95
ui, knoflook, paprika, spekjes en geserveerd met brood, frites & salade

Vis & Schaaldieren  
Gamba's (10 stuks gepeld) in knoflookolie met brood, frites & salade     15,95
Portugees Vispotje zalm, kabeljauw, gamba, mossel, koolvis geserveerd met brood, frites & salade        17,95
Op de huid gebakken Zeebaarsfilet met tomaten-knoflooksalsa, frites & salade 18,95

Vegetarische gerechten 
Beyond Burger, broodje, knoflook chili mayo, rode uit, frites & salade        15,95
Salade Geitenkaas, met walnoten, honing en tomaatjes geserveerd met brood & boter        14,95
Salade Caprese, mozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto geserveerd met brood & boter     14,95

extra's;
Schaaltje Aardappelkroketjes 2,95
Bakje rijst (Lekker bij het Portugese Vispotje en het Baaiduiner Pannetje) 2,95
Mayonaise, Ketchup, Brander Mosterdmayonaise, Curry, Pindasaus, Knoflooksaus, Chilisaus,     0,95
Mosterd, Appelmoes, BBQ Saus

Maaltijdsalades 
Salade geitenkaas, met walnoten, honing, tomaat, brood & boter 14,95
Salade huisgegrilde kip, mozzarella, tomaat, pesto, brood & boter   14,95
Terschellinger Carpaccio salade van het rund van Slagerij Schaafsma, truffelmayonaise, 15,95
pijnboompitjes, parmezaan, brood & boter 
Salade Terschellinger Lamsham van Slagerij Schaafsma met schapenkaas van kaasboerderij 16,95
Halweg, duindoornsiroop en pijnboompitjes
Salade met gerookte Zalm, gebakken Gamba's, rode ui, tomaat, 16,95
brood & boter

Speciale Pannenkoeken (31,5 cm) Hartige & Zoete Pannenkoeken (31,5 cm)
Geitenkaas, walnoten, honing & rucola 15,95 Zoete pannenkoeken met; Nutella, Appel,
Pollo Caprese; kip, mozzarella, tomaat & pesto 15,95 Rozijnen, Ananas en/of Banaan
Pannenkoek Brie, honing, noten & rucola 15,95
Gerookte Zalm, heksenkaas & rucola 15,95 Hartige Pannenkoeken met; Spek, Kaas, Ui,
Pizza pannenkoek (vlees of vegetarisch) 15,95 Ham, Champignons, Salami
Pulled Chicken koolsalade & BBQ saus 15,95
Saté van de varkenshaas, pindasaus & kroepoek 15,95
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