Voorgerechten
Eerste hulp
Breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, aioli, en twee wisselende tapenade’s €6,50

Ome Loeks
Groninger mosterdsoep met uitgebakken droge worst of gerookte zalm €6,00

Vlam in de pan
Wekelijks wisselende soep €6,00

Sirene
Bonbon van gerookte zalm met Hollandse garnaaltjes, mierikswortel mayonaise, rode ui en wasabi ijs
€12,50

Meldkamer
Paté en croûte van varkensvlees met pruimen, honing, walnoten en cranberrycompote €9,50

Commandant
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten, olijven, zongedroogde tomaten en
grana padano €10,50

Alarm
Geitenkaas uit de oven met appel, walnoten en honing €9,00

Uitbrander
Vitello tonnato, kalfslende met tonijn mayonaise, mesclun sla, kappertjes, dille en rode ui €11,50

Heldendaad
Proeverij van voorgerechten door de keuken samengesteld €12,00

Vlees
Zwaailicht
Saté van kippendij met satésaus, seroendeng, gebakken uitjes, cassave chips en huisgemaakte atjar
€16,00

Ladderwagen
Onze befaamde spareribs geserveerd met knoflooksaus en pittige tomatensaus
Keuze uit zoete of hete lak €18,50

Brandmeester
Runderburger met brioche broodje, bacon, sla, cheddar, tomaat, rode ui en smoked barbecue saus
€16,50

Dompelpomp
Varkenshaas met brie uit de oven, geserveerd met rode port jus €18,50

Rampenplan
Mixed grill met spareribs, varkenshaasmedaillon, kipspies en steak
Geserveerd met knoflooksaus en pittige tomatensaus € 19,50

Toeters en bellen
Surf & Turf, entrecôte van de grill geserveerd met gamba’s en bearnaisesaus €22,50

Vlammenzee
Varkensschnitzel met gebakken ui, spek, champignons en kaas uit de oven €17,00

Calamiteit
Tournedos geserveerd met huisgemaakte kruidenboter of rode port jus €29,50

Vis
Duikeenheid
Op de huid gebakken zalmfilet met béarnaisesaus en gefrituurde kappertjes €18,50

Waterschade
Doradefilet geserveerd met vermouth saus en zoetzure groenten €16,50

Brandslang
Gemarineerde black tiger gamba’s met zeekraal en citroen aioli €19,50

Vegetarisch
Takkeklus
Quiche met prei, ricotta, geitenkaas, walnoten en honing €15,50

Explosie
Tajine met grove groenten, saffraan couscous en notenmix €16,50

De vuurdoop
Kaasfondue van camembert, geserveerd met brood en groenten €16,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frietjes en Brandermayonaise

Maaltijdsalades (Geserveerd met breekbrood of frietjes)
Brandweerhelm
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, olijven, zongedroogde tomaten en grana
padano €13,50

De eremedaille
Gerookte zalm met Hollandse garnaaltjes, mierikswortel mayonaise, rode ui en wasabi ijs €14,50

Brandalarm
Geitenkaas uit de oven met appel, walnoten en honing €13,50

Kindermenu €9,50
Keuze uit:
-kipnuggets
-bitterballen
-Kipsate
-spareribs
-witvis
Geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise
Toetjestijd ijssurprise

Dessert
Kazerne
‘Dame Noir’ chocolade-ijs met warme vanillesaus €6,50

Held op sokken
Vanille-ijs met crunch van kletskop en karamel fudge €7,00

Bommelding
Apfelstrüdel uit de oven met vanillesaus en boerenjongensijs €8,00

Dak op
Crème brûlée met speculaasijs en suikerweb €7,50

Heldendaad
Huisgemaakte cheesecake van bitterkoekjes met vanille-ijs €7,50

Pyromaan
Proeverij van nagerechten door de keuken samengesteld €10,00

Melding
Lactose vrije sorbet cassisijs €6,00

Pathé menu €26,50
Voorgerecht
Keuze uit:
Breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, aioli en twee tapenade’s
Of
Groninger mosterdsoep met uitgebakken droge worst of gerookte zalm

Of
Soep van de dag
Hoofdgerecht
Keuze uit een van onze wisselende dagschotels

Nagerecht
Chocolade-ijs met warme vanillesaus
Of
Koffie of thee

Pathé menu Deluxe €31,50
Voorgerecht
Proeverij van diverse voorgerechten

Hoofdgerecht
Keuze uit:
Varkenshaas met brie uit de oven, geserveerd met rode port jus
Op de huid gebakken zalmfilet met béarnaisesaus en gefrituurde kappertjes

Quiche met prei, ricotta, geitenkaas, walnoten en honing
Nagerecht
Proeverij van diverse nagerechten

