Bij De Sloothaak houden we van producten van eigen bodem gecombineerd met
wereldse smaken. Onze keuken is klein maar fijn, zo ook onze menukaart. We gaan
voor kwaliteit, maken bijna alles zelf en zo duurzaam mogelijk .
Totaal niet efficiënt natuurlijk, maar dat maakt het des te leuker!

LEUK VOOR Z'N TWEE
3-gangen voor 42.50 per persoon
voor-, hoofd- en nagerecht ook los te bestellen

voorgerecht
12 p.p. vanaf 2 personen te bestellen

PROEVERIJ VAN VERSCHILLENDE VOORGERECHTEN
met keus per 2 pers. uit vis, vlees of vega en geserveerd met brood en kruidenboter

gerookte zalm van de Jongens van de Fant OF
huisgemaakte pastrami OF
carpaccio gepofte gele biet

keuze hoofdgerecht per persoon – 25 p.p.
RIBEYE VAN DUBBELDOELKOE
met gremolata, seizoensgroenten, salade en friet

of
ZEEWOLF
filet met witte wijnsaus, seizoensgroenten, salade en friet

of
PEPERSTEAK VAN AUBERGINE
met tomatensalsa, seizoensgroenten, salade en friet

nagerecht
12 p.p. vanaf 2 personen te bestellen

GUILTY PLEASURES
Sloothaak's Grand Dessert

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Tomatensoep met brood - 6.50
Arabische rode linzensoep met brood - 7.50
Spies kip | kipsaté, pindasaus, krokante uitjes, salade, friet en mayo - 21.00
Vis & Chips van bijvangst | salade, friet, mayo en ravigotesaus - 21.00
Vega shoarma van oesterzwammen| Libanees platbrood, tomatenkomkommersalade, kruidenmayo en frietjes met mayo - 21.00
Spareribs | salade, friet, mayo en knoflookkruidensaus - 23.50
Broodje hamburger | 100% rundvlees plus kaas, tomaat, spek en ui met salade,
friet en mayo - 21.00
Kids | klein portie friet met mayo en kipnuggets (5 st.) of kroket of
frikandel - 6.75
Brownie spicy framboos | brownie cheesecake/framboos, sorbetijs framboosrode peper en slagroom - 8.50
Coupe karamel | boeren vanille-ijs, salted caramel, nougatine & slagroom - 8.00
Custard karameltaartje met Hollandse aardbeien en slagroom - 8.75

Maaltijdsalades
geserveerd met brood & kruidenboter
Geitenkaas | tomaatjes, honingwalnoten en balsamico dressing - 12.50
Gerookte zalm van de Jongens van de Fant | cornichons, ei, gebrande nootjes en
kruidendressing - 15.50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

koffie/espresso, ook deca

2.75

grote koffie/dubb. espresso, ook deca 3.50
koffie verkeerd/cappuccino, ook deca 3.00
latte macchiato, ook deca

4.00

thee

2.75

white jasmine, earl grey cornflower, original
rooibos, greentea lemon & ginger, black chai,
English breakfast, peppermint liquorice, sencha
green, black pomegranate

verse muntthee met honing

3.75

Theelers

3.75

kruidenthee van Nederlandse bodem

warme chocomel

3.25

slagroom

0.75

SLOKJE IN DE KOFFIE
Dokkumer koffie met BEERENBURG
Gieterse koffie met BRANDEWIJN
Franse koffie met GRAND MARNIER
Ierse koffie met IERSE WHISKEY
Italiaanse koffie met AMARETTO
Spaanse koffie met TIA MARIA

7.00

SLOKJE BIJ DE KOFFIE

4.50

Amaretto, Baileys, Cognac V.S., Frangelico,
D.O.M. Bénédictine, Grand Marnier, Licor 43,
Sambuca, Tia Maria, Drunken Mel
Cognac V.S.O.P.
5.00
Amante Limoncello
6.00

BIER OP TAP
Hertog Jan Pilsener 5.1 % (25 cl)
3.00
Hertog Jan Pilsener groot 5.1% (50 cl) 5.50
Hertog Jan Weizener 5.7% (30 cl)
5.00
Hertog Jan Weizener 5.7% (50 cl)
7.00
Bird Beer Vink Heerlijk 6.2% (IPA, 25 cl) 4.75
BIRD BEER OP FLES
5.50
ZWAANZINNIG 4.5% - wit
FUUT FIEUW 4.6% - session IPA, blond
DATISANDERE KOEKOEK 5.6% - saison, blond
RUMOERIGE ROODBORST 5.8% - American amber
PUUR GOUDHAAN 6.0% - SMaSH single malt single hop
NOGNIETNAAR HUISMUS 6.4% - American brown
UUT GIETHOORN OP FLES
D’OLDE MOAT 7.4% - dubbel
RAKKER 8.5% - tripel

5.50

BIER OP FLES
Wieckse rosé
Amstel Radler 2.0

4.00
3.75

Amstel Radler 0.0
Heineken 0.0
Hertog Jan 0.0

3.50
3.50
3.50

wijn wit (droog/zoet), rosé, rood
per glas/per fles
4.00/19.50
Cava (bubbels)
per glas/per fles

5.75/21.00

'De Zellaer' port ruby, tawny
Sourcy naturel/sprankelend

2.50

Sourcy naturel/sprankelend (75 cl)

6.00

Pepsi cola (max), SiSi sinas, 7up

2.75

RC tonic, bitter lemon, cassis,
ginger ale, ginger beer

3.00

Lipton ice tea/green tea, rivella

3.00

RC appelsap, tomatensap
chocomel
verse sinaasappelsap

3.00
3.00
4.00

4.50

Ketel 1 jonge jenever, Mispelblom brandewijn,
Joustra beerenburg, schipperbitter
2.75
Jägermeister, Apfelkorn, vieux
Passoa, Malibu, Safari

3.00
4.25

Campari, Vodka, tequila
Barcardi rum wit, razz, limon
whisky
Nederlandse whisky Frysk Hynder

4.25
4.50
7.25

Bites
Broodje kruidenboter - 5.50
Borrelheertjes v/d Heeren van Loosdrecht | mini-vleescroquetjes met Abraham’s mosterd
4 stuks 4.00 / 8 stuks 7.75
Bittergarnituur | kaasstengels, vlammetjes & kipnuggets met chilisaus
Heeft
u een6.50
allergie?
Meld12.00
het ons!
6 stuks
/ 12 stuks

