Vanaf 12 uur kunt u van de hele
kaart bestellen.

Starters
Bread

5.

Cheese Scones

6.

Chicken Wings

7.

Brood met kruidenboter en gezouten boter V

Twee huisgemaakte kaasscones met gezouten roomboter V

Kippenvleugels met knoflook en chilisaus

Chicken and Mushroom Pie

7.5

Irish Tomato Soup

5.5

Leek and Potato Soup

5.5

Mozzarella & Tomato

8.

Kleine huisgemaakte pie met kipfilet en champignons

Licht gebonden Ierse tomatensoep met room
geserveerd met knoflookboterbroodje V

Een romige prei en aardappelsoep
geserveerd met sodabrood en gezouten boter V

Salade Capresse van buffalo mozzarella, tomaat en pesto V

Ham and melon

Gedroogde ham met meloen

8.

Mains
Fish and chips

18.5

Chicken salad

16.5 klein als voorgerecht 10.

Vegetable Curry

17.5

Chicken Curry

19.

Spareribs

20.5

Chicken and Ribs

20.5

In traditioneel Engels beslag gebakken visfilet geserveerd met
gardenpeas friet en remouladesaus

Een maaltijd salade met lauwwarme kipreepjes
Een curry van diverse groente geserveerd met rijst, naanbrood,
poppodom en mango chutney V

Kip curry geserveerd met rijst, naanbrood, poppodom en
mango chutney
Huis gemarineerde spareribs geserveerd met twee sauzen

Chicken wings en spareribs geserveerd met twee sauzen

Vegan Shepherd’s Pie

18.5
Ovenschotel van vegetarisch gehakt bedekt met aardappelpuree V

Steakpie

20.

DiamondSteak

22.

Rundvleesstoofpot van Groninger weiderund met een deksel
van bladerdeeg

Diamanthaas met gebakken champignons en uien

All onze 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.

Afters
Gebak v/d dag met ijs en slagroom

7.

Caramel Sundae

8.
Coupe karamel met vanilleroomijs, notenschuim, karamelsaus en
slagroom

Trifle

8.
Typische Engels nagerecht in laagjes van koek, kersen en vanilleroom

Vol? take a cakeaway

3.

Chocolate Cookie Dough

9.5
Warme zachte chocolade koekje uit de oven geserveerd met roomijs en
slagroom

Brownie Sundae

9.5
Homemade brownie met chocoladesaus, roomijs en slagroom

Strawberry Mousse

Aardbeienmousse geserveerd met saus en slagroom

Speciale koffie’s

Irish coffee
French coffee
Baileys hot chocolate
Malibu hot chocolate
Kiss of fire

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

7.

Homemade
High Tea
Cream Tea

Twee huisgemaakte zoete scones met diverse jam en clotted cream en een potje
thee of kop koffie 10.95

Lunch Tea

Drie luxe sandwiches met cheddarkaas en lente uien, gerookte zalm met
roomkaas en gedroogde ham met tomaten chutney, sla en roomkaas, een fruit
scone en een traditionele scone met aardbeien jam, lemoncurd en clotted cream
en een potje thee 15.5

Afternoon Tea

Drie luxe sandwiches met cheddarkaas en lente uien, gerookte zalm met
roomkaas en gedroogde ham met tomaten chutney, sla en roomkaas, een fruit
scone en een traditionele scone met aardbeien jam, lemoncurd en clotted cream,
3 cakejes en onbeperkt thee 19.5

High Tea

Warme quiche met kaas en tomaat
Dubbele sandwiches:
2 sandwiches cheddarkaas met lente-ui,
2 sandwiches gerookte zalm roomkaas en komkommer
2 sandwiches gedroogde ham met tomaten chutney, sla en roomkaas.
Traditionele scone met aardbeien jam, lemoncurd en clotted cream
Zwaan soes met slagroom
Carrot cake
Chocolade brownie
Hart jammie dodger koekje
White chocolate rocky road
Strawberry spoon surprise
Onbeperkt thee 28.5

Lunch Bite’s
De “lunch bite’s” zijn tot 16.00 uur te bestellen.

Toasted Sandwiches served with sauce;
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

met kaas 5
ham en kaas 5.5
met kaas, tomaat en ui 6.5
met kaas, ham en ananas 6.5

Sandwiches served with crisps;
Sandwich Cheddarkaas Salade 8
Sandwich Zalm, Komkommer & roomkaas 9.5
Sandwich Coburger Ham, roomkaas en tomaten salsa 9

Fried Eggs;
Uitsmijter ham of kaas 9
Uitsmijter ham en kaas 9.75

Borrel Bite’s
Bitterballen

6.5

Balti bitterballen

6.5

Portie bitterballen 8st
Portie vegan bitterballen 8st

Borrelplank

Een plank om te delen

16.5

Drinks
Warme Dranken
Koffie 2.6
Espresso 2.6
Koffie verkeerd/Capuccino 3.
Latte Macchiato 3.5
Potje thee voor 1 persoon 4.25
Pot thee voor 2 personen 7.5
Warme chocolademelk 3.
Warme chocolademelk met slagroom 3.70
Gebak
Eigen gemaakt Engels gebak 3.95
Lekkers van de dag kijk bij de Engelse telefooncel
Frisdrank
Ranja 2.
Fris vanaf 2.7
Bier
Fles Pils 3.
Pils 0.0 3.
Radler 3.
Leffe dubble 4.
Leffe tripple 4.5
Guiness 5.5
Wijn
Huiswijn wit. Mansay glas(10cl) 4.5 fles(70cl) 20.
De wijngaarden van Mansay liggen in het zuiden van Frankrijk. Deze wijn bezit
een verleidelijke neus van perzik en abrikoos en een rijkelijke smaak van
exotisch fruit. De witte Mansay is gemaakt van de Grenache Blanc druif.
Huiswijn rose Mansay glas(10cl) 4.5 fles(70cl) 20.
Deze wijn bezit een intense aroma van framboos en zwarte bessen. De ideale
rose om op een relaxed moment van te genieten of als metgezel van niet al te
zware maaltijden. De rosé van Mansay is gemaakt van Grenache en Syrah.
Huiswijn rood Mansay glas(10cl) 4.5 fles(70cl) 20.
De zonnige wijngaarden zijn gelegen in het zuiden van Frankrijk. Zeer fruitig en
toegankelijke rode wijn. Mansay rouge is gemaakt van de druivensoorten
Cinsault, Grenache, Carignan en Syrah.

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. In 2009, 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.

