Menu
The inn “Herberg de Aanhouder Wint” began in 1977 when the two entrepreneurs Wim
and Marianne bought a small beer house with farm and turned it in 1986 into a small
hotel-restaurant. Seven years ago, their son Sander and his wife Lucy changed the hotel
into “Lucy’s Inn” where they still live together with their children Hannah, Adam and
Jack.

Voorgerechten
Bread 3.95
Brood met kruidenboter en gezouten boter V

Garlic Bread 4.50
Twee knoflookbroodjes uit de oven V

Cheese Scones 5.00
Twee huisgemaakte kaasscones met gezouten roomboter V

Chicken and Mushroom Pie 6.50
Kleine huisgemaakte pie met kipfilet en champignons

Quiche 7.50
Een punt huisgemaakte quiche van kaas en
tomaat geserveerd met een kleine salade V

Carpaccio 9.50
Frisse salade met runder carpaccio, pijnboompitten, balsamico dressing en parmasaanse
kaas

Irish Tomato Soup 4.75
Licht gebonden Ierse tomatensoep met room
Geserveerd met knoflookboterbroodje V

Leek and Potato Soup 4.75
Een romige prei en aardappelsoep
Geserveerd met sodabrood en gezouten boter V

Hoofdgerechten
Fish and chips 15.75
In traditioneel beslag gebakken schelvisfilet geserveerd met friet,
doperwten en remouladesaus

Salad with chicken 14.50
Een maaltijd salade met lauw warme kipreepjes

Salad with garlic prawns 14.50
Een maaltijd salade met lauw warme knoflook gambas

Salad with goats cheese 14.50
Een maaltijd salade met geitenkaas

Vegetable Curry 16.50
Een curry van diverse groente geserveerd met rijst, naanbrood,
poppodom en mango chutney V

Chicken Curry 17.00
Kip curry geserveerd met rijst, naanbrood, poppodom en mango chutney

8oz Beefburger and chips 13.50
Runderburger geserveerd in een Italiaanse bol met gebakken uien en friet

Vegetable Burger 13.50
Groentenburger geserveerd in een Italiaanse bol met gebakken uien en friet V

Spare ribs 18.50
Huisgemarineerde spareribs geserveerd met twee sausen

Steakpie 18.50
Rundvleesstoofpot van Groninger weide rund met een deksel van bladerdeeg

Entrecote 22.50
Entrecote van Groninger weide rund geserveerd met een sjalottensaus
Hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet
V= vegetarisch
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Mocht u een allergie hebben vertellen wij u graag de mogelijkheden.

Pub Food
Choice menu
3 gangen keuze menu €25
Gerechten ook los te bestellen

Irish Tomato Soup
Licht gebonden Ierse tomatensoep met room
Geserveerd met knoflookboterbroodje V

Chicken and Mushroom Pie
Kleine huisgemaakte pie met kipfilet en champignons

Cheese Scones
Twee huisgemaakte kaasscones met gezouten roomboter V

***
Fish and chips
In traditioneel beslag gebakken schelvisfilet geserveerd met friet,
doperwten en remouladesaus

Chicken Curry of Vegetable Curry V
Kip curry geserveerd met rijst, naanbrood, poppodom en mango chutney

Steakpie
Rundvleesstoofpot van Groninger weide rund met een deksel van bladerdeeg

***
Mini ‘99’
Een bol vanille-ijs geserveerd met slagroom en een Britse chocolade flake

Trifle
Typische Engels nagerecht in laagjes van koek, fruit en vanilleroom.

Brownie sundae
Homemade brownie met chocoladesaus, ijs en slagroom

Hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet
V= vegetarisch
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Mocht u een allergie hebben vertellen wij u graag de mogelijkheden.

Nagerechten
Mini ‘99’ 3.75
Een bol vanille-ijs geserveerd met slagroom en een Britse chocolade flake

Mini Advocaatje 4.75
Een bol vanille-ijs overgoten met advocaat en slagroom

Caramel Sundae 7.50
Coupe karamel met vanilleroomijs, notenschuim, karamelsaus en slagroom

Trifle 7.50
Typische Engels nagerecht in laagjes van koek, fruit en
vanilleroom

Chocolate Cookie Dough 9.50
Warme zachte chocolade koekje uit de oven geserveerd met vanille-ijs en slagroom

Brownie sundae 8.50
Homemade brownie met chocoladesaus, ijs en slagroom

Eton Mess 9.50
Heerlijke combinatie van meringue schuim, framboos en slagroom
Geserveerd met een bol vanilleroomijs

Coffee with homemade treats 5.00
Koffie compleet, koffie geserveerd met huisgemaakte lekkernijen

Speciale koffie’s
Irish coffee 6.50
French coffee 6.50
Baileys hot chocolate 6.50
Malibu hot chocolate 6.50
Kiss of fire 6.50
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Mocht u een allergie hebben vraag naar de mogelijkheden

Voorgerechten
tomatensoep € 2.75
gebakken broodje met kruiden boter € 1.75

kinder keuze menu € 8.75
knakworstjes
kipnuggets

Met keuze uit

vissticks

patat

sla

of

appelmoes

en keuze uit

aardappel puree

doppertjes

pasta met tomatensaus groente en geraspte kaas

€ 8.50

Tortila factory € 10.50
drie wraps met kip filet stukjes
geraspte kaas twee sausen, sla,
komkommer, een groente en
licht gekruide aardappel partjes
toetjes: kinderijsje 2.25
waterijsje 1.00
chocolade brownie met vanille ijs 2.50

