2 gangen menu
Wisselend 2 gangen keuzemenu
binnen een uur geserveerd

3 gangen menu
Wisselend 3 gangen keuzemenu

WALDBREAK
Kopje soep naar keuze

+

Friese kroket

met brood van Verloop en Franse mosterd

+
Kleintje Caesar salade

+

Boerenyoghurt van De Gelder
met roodfruit en granola

Soepen
Romige Tomaten soep

Gemaakt van pommedori tomaten geroosterde knoflook met verse
tuinkruiden en crème fraîche

Romige mosterd soep
Met uitgebakken spekjes

Strandkrabben soep

Romige kokoscrème soep van strandkrabben, tuinkruiden en stukjes krab

Eten en drinken met karakter

Brood van de
Bakkers van Verloop
Een royaal belegde, dikke boterham van wit of bruin desembrood.

1834 Steak

Zacht gegaarde 1834 steak met truffelmayonaise en een jus van pake Oeds
mosterd

Carpaccio

Runder carpaccio met tomaten basilicum crème, rucola en Grana Padano

Vegan sandwich

Sandwich met gefrituurde licht krokante soja aangemaakt met
bbq saus en sesam, kerrie humus en crispy kamut (oeroud biologische
graansoort)

1834 Vis & Toast

Gerookte zalm, forel, wad garnalen, geroosterd desem brood en frisse
aardappelyoghurt crème

Salades
Geserveerd met desem brood van de Bakkers Van Verloop

Caesar salade

Salade mesclun, Grana Padano, gekookt ei, gemarineerde kippendijen van
boerderij kip uit Nes, caesar dressing

Gamba salade

In knoflook gemarineerde gamba’s, salade mesclun, avocado, komkommer,
groene appel, zwarte sesam en Ponzu vinaigrette

Vegetarische salade

Royale salade met in Japans broodkruim gefrituurde geitenkaas van de
Molkerei, met zoetzure ingelegde paddenstoelen en gerookte mini bieten

Eten en drinken met karakter

klassiekers
smoked hamburger 1834

Tournesolbol met een licht gerookte hamburger met
oude Fryslâner kaas rode ui, geserveerd met
steakhouse frites en jalapeño mayonaise
De hamburgers worden gerookt op hout van oud Jack Daniels
whisky vaten

croque 1834

Driedubbel dik belegde tosti met ham en/of
kaas van kaas boerderij de Gelder.

croque caprese

Driedubbel dik belegde tosti met buffel mozzarella
tomaten en verse pesto

Uitsmijter

Drie gebakken spiegeleieren op wit- of
bruinbrood met ham en kaas. Met garnituur
van roergebakken spek, ui en champignons.

friese kroketten

Twee kroketten gemaakt van rundvlees uit de kudde van
boer Bertus uit Oosthem met brood van de bakkers
van Verloop

