Restaurant~Steakhouse ‘De IJsherberg’
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Tel. 0519-229500

info@de-ijsherberg.nl

www.de-ijsherberg.nl

Proef de Historie aan de Bolwerken!
Soepen & broden
Licht gebonden Courgettesoep met snippers van gerookte kip en bieslook uit eigen tuin....
Tomatensoep met een garnituur van fijn gesneden bosuitjes en uitgebakken droge worst…
Chef’s soup – Wisselende soepkeuzes (maar vaak de befaamde Groninger mosterdsoep :)...
Melangegevarieerd Breekbroodje van onze huisbakker van der Bijl met diverse smeersels....

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 7,75

Voorgerechten
Petit Wrap gerookte kip met mangodip op een frisse mesclun salade – Verwrapte lekker!!... €
Vitello Tonato – Dun gesneden kalfslende met tonijnmayonaise, kappertjes & rucola……….. €
Riperkrite gegratineerde, Frysian-Style Nachos uit de oven met tomaten- en Bonifatiussaus. €
Lekker kluiven met een portie licht gekruide chickenwings en een fijne tomatensalsa…........ €
Salade met gemarineerde grote garnalen & slices malse rosbief, balsamico & gebrande uitjes€

9,25
9,95
9,25
8,95
9,95

‘Proeverij van voorgerechten’ - Kipwrap mesclun, Vitello Tonato, Gamba & Courgettesoepje. € 10,95

Grill- en vleesgerechten
Gegrilde Kipfilet omwikkeld met Dokkumer spek van slager Menno Hoekstra en geitenkaas.. € 19,50
Royale Entrecôte van mals Friesch Roodbont rund geserveerd met een volle Stroganoffsaus.. € 20,50
Huisgemarineerde spareribs met ketting, geserveerd met knoflook- & tomatensaus............... € 20,50

Vleesliefhebbers opgelet! Cowboysteak Royale (450 gr). Gemarmerd ribeye met kruidenboter€ 25,50
Gegrild biefstuk van USA Black Angus met groene asperges en een romige bearnaisesaus…. € 23,50

Jägerschnitzel – Krokante schnitzel met jachtsaus van bospaddenstoel, sjalot, spek & tijm… € 18,95

Visgerechten
Heilbotfilet en papillotte – In ovenpapier gegaarde filet met een romige kappertjessaus…… € 19,95
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een fijne botersaus van kervel & dragon………….….. € 19,95
Royale moot zalmfilet met krokante kruidenkorst van broodkruim, kaas, dille & specerijen... € 19,95
Vegetarische gerechten
Vegetarische lasagne met broccoli, courgette, knoflook en basilicum…….............................. € 18,75
Groentetaart van bosui, cherrytomaat & geitenkaas met een lichtzoete sinaasappelcompôte.. € 18,75
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende bordgarnituren, frisse salade en dikke frieten

Kindermenu met verrassing
Mickey

-

Kindersoepje vooraf, frikandel met patat, appelmoes en kinderijs na….. € 8,25

Donald

-

Kindersoepje vooraf, spareribs met patat, appelmoes en kinderijs na...... € 9,95

Bij allergieën/diëten informeren wij u graag persoonlijk voor het maken van een passende keuze

Dame Blanche – Bollen vanille-ijs geserveerd met een warme, volle chocoladesaus………….. € 7,25
Fryske Dúmke Parfait met Frambozen sorbetijs en fijne karamelsaus…………………..……….. € 7,95
Crème Brûlée met stukjes Hollandse stroopwafel gebrand met rietsuiker & bloedsinaasappel-ijs € 8,25
Strawberry Bonanza – Verse aardbeien, luchtige aardbeienbavarois en ijs met aardbeiensaus € 8,25
Elfstedendessert – Vanille-ijs met Beerenburgsiroop, suikerbroodcroûtons en bramencrème. € 8,95
‘Proeverij van nagerechten’ - Dúmke parfait, Crème Brûlée, Bloedsinaasappel-ijs & Bramencrème € 10,95

Úw gastheer voor feest, bruiloft,
vergadering & party-catering en
dagverse maaltijden bij u thuis!

