Lunch- & kleine kaart
Onze menukaart is met grote zorg samengesteld en ons
team is er alles aan gelegen om het u naar de zin te
maken. Wij werken zoveel als mogelijk met duurzame en
lokale producten en variëren graag met de seizoenen
mee. Onze specialiteiten zijn onder andere de XXL
burger, gerookte rib-eye en de Eilander charcuterie
waarbij gebruik gemaakt wordt van Lakenvelder
rundvlees van het eiland. Deze runderen grazen op de
zilte kwelders van het eiland en juist dat zorgt voor een
bijzondere smaakbeleving! Eerlijke producten, mooie
smaken en prettige service is wat wij belangrijk vinden.

BROODJES
Tot 17.00 te bestellen. Alle broodjes zijn te bestellen met
een witte bol of speltbol. Uitgezonderd de broodjes op
basis van focaccia.

€9,00

Caesar Sandwich

Sla, gegrilde kip, rode ui, Parmezaan, ei, Caesar
dressing.

€9,00

Geitenkaas (Vega)

Heerlijk broodje met lauwwarme geitenkaas,
gepofte paprika, gegrilde courgette.

Focaccia gemarineerde zalm

Wij wensen u een fijne tijd bij Hotel Graaf Bernstorff.
Eet smakelijk en geniet!

€9,00

SOEPEN

Huis-gemarineerde zalm, sla, komkommer, rode
ui, kappertjes, sesam-gemberdressing.

Tot 17.00 te bestellen

Uiensoep

€8,00

2 Kroketten

Parmezaan croutons, brood en kruidenboter.

Twee kroketten met een knapperig broodje,
Groninger mosterd.

Provençaalse tomatensoep

€8,00

met groene pesto, brood en kruidenboter.

€9,00

Gerookte Rib-Eye

€8,00

Gerookte runderrib-eye van Eilander
Lakenvelders, zongedroogde tomaat, kappertjes,
truffelmayonaise.

.

MAALTIJDSALADES Ook na 17.00 te

bestellen. Geserveerd met brood en boter.

Focaccia hummus met gegrilde groenten
€8,00

Geitenkaas (Vega)

€13,50

Lauwwarme geitenkaas uit de oven, gepofte
paprika.

Heerlijk vegetarisch broodje met hummus.
Rijkelijk belegd met gegrilde paprika, courgette
en aubergine.

Caesar Salade

€14,50

Gegrilde kip, ei, Parmezaanse kaas, croutons en
een heerlijke Caesar dressing.
.

PANINI’S

Gerookte Rib-Eye

Tot 17.00 te bestellen

Gerookte runderrib-eye zongedroogde tomaat,
kappertjes, truffelmayonaise.

€7,50

Panini klassiek
Beenham, kaas, pittige tomatensalsa.

Gemarineerde zalm

€14,50

Huis-gemarineerde zalm, rode ui, kappertjes,
sesam-gemberdressing.

€7,50

Panini vegetarisch

€14,50

Tomaat, mozzarella, pittige tomatensalsa.

Op de andere zijde staan ook heerlijke gerechten!
.

website: www.bernstorff.nl e-mail: info@bernstorff.nl

WARME GERECHTEN

Lunch- & kleine kaart
KINDERGERECHTEN

Ook na 17.00 te bestellen. Alle warme gerechten worden
geserveerd met salade, frietjes en mayonaise.

Ook na 17.00 te bestellen

Pasta pesto

€15,50

Lekkerbek
Gefrituurde lekkerbek geserveerd met
ravigotesaus.

Pasta Bolognese

Saté van varkenshaas, pittige satésaus, atjar en
kroepoek.

Frietjes met…

Zalmfilet (200 gr.) geserveerd met kruidenboter.

Gegrilde kalfsentrecote

€8,50

Jij mag kiezen uit een kroket, lekkerbek of
kipnuggets, met heerlijke frietjes, mayonaise en
appelmoes.

€17,-

Zalmfilet

€7,50

Spaghetti, Bolognesesaus, geraspte kaas en
rucola.

€16,-

Saté

€8,50

Spaghetti, gegrilde kip, pestosaus.

€18,-

Poffertjes

Heerlijk malse kalfsentrecote (200 gr.)
geserveerd met kruidenboter.

€5,-

Met boter en poedersuiker.

€22,50

Tournedos
Heerlijke biefstuk van de haas (180 gr.)
geserveerd met kruidenboter

VOOR BIJ DE BORREL
Ook na 17.00 te bestellen

Notenmix

€3,75

Heerlijke gemengde nootjes.

BURGERS

Olijvenmix

Ook na 17.00 te bestellen. Onze burgers worden
geserveerd met salade, frietjes en mayonaise

Een portie zwarte en groene olijven.

Brood en boter
€14,50

XXL Burger

€5,75

Brood met tapenade, kruidenboter en aïoli.

Een heerlijke 220 grams burger van onze eigen
koeien, geserveerd met tomaat, augurk, sla,
bacon, cheddar en BBQ saus. Misschien wel de
lekkerste burger van het eiland.

Vegetarische burger

€3,75

Bitterballen

€5,75

8 bitterballen met Groninger mosterd.

Nachos

€5,50

Tortillachips met gesmolten kaas, tomaat en
crème fraîche.

€12,-

Heerlijke groenteburger op een broodje van
briochedeeg met avocadomayonaise, tomaat en
gekonfijte ui.

Oosterse snacks

€8,-

Mini loempia’s, butterflys en kaasloempia’s
8 stuks.

Eilander charcuterie
Heeft u last van een allergie of intolerantie? Meld
het de bediening en vraag naar de mogelijkheden.

€9,75

Verschillende soorten worst en vleeswaren van
onze eigen Lakenvelder koeien.

Op de andere zijde staan ook heerlijke gerechten!
.

website: www.bernstorff.nl e-mail: info@bernstorff.nl

