Voorgerechten
Eerste hulp
Breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, aioli en twee tapenade’s €6,50
Ome Loeks
Groninger mosterdsoep met chorizo of gerookte zalm €6,00
Vlam in de pan
Wekelijks wisselende soep €5,50
Uitgeblust
Nacho’s uit de oven met chilisaus, pulled chicken, bosui, kaas, rode ui en zure room €8,50
Sirene
Gerookt vispalet van zalm met mascarpone, bruschetta met forelsalade en een gamba met
serehmayonaise €11,50
Meldkamer
Portobello gevuld met pesto, polenta, mozzarella, noten en een krokant van tortilla €8,50
Commandant
Rundercarpaccio met dragonmayonaise, rucola, pijnboompitten, olijven, zongedroogde tomaten en
Grana Padano €10,50
Blusdeken
Geitenkaas uit de oven met mosterd, appel, noten, gedroogde vijgen, honing en een krokant van
Knol’s Koek €8,75
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
€16,50
Ladderwagen
Onze befaamde spareribs geserveerd met knoflooksaus en pittige tomatensaus
Keuze uit zoete of hete lak €19,50
Brandmeester
Broodje runderburger met tomaat, augurk, bacon, sla, cheddar, ui en tomatenrelish €16,50
Dompelpomp
Gegrilde varkenshaas met stroganoff saus €18,50
Rampenplan
Mixed grill met spareribs, varkenshaasmedaillon, kipspies en steak
Geserveerd met knoflooksaus en pittige tomatensaus € 20,50
Toeters en bellen
Gegrilde entrecote van rund met in kruidenboter gebakken bospaddenstoelen €21,50
Vlammenzee
Oerhammetje uit de oven met pastinaakcrème en sjalottenjus met honing en tijm €18,50
Calamiteit
Tournedos 200 gram geserveerd met kruidenboter, stroganoffsaus of sjalottenjus met honing en tijm
€32,50

Vis:
Duikeenheid
Hele forel uit de oven met zeezout en citroen-dilleboter €17,50
Waterschade
Gebakken zalmfilet met hollandaisesaus en zoetzure courgette €19,50

Bekijk onze borden voor onze dagverse vis

Vegetarisch:
Takkeklus
Risotto met oesterzwam, kastanje, pompoen, truffeltapenade, basilicum, hazelnoot crunch en Grana
Padano €15,50
Explosie <Vegan>
Broodje Beyond Burger met tomaat, augurk, sla, cheddar, rode ui en tomatenrelish €16,50
De vuurdoop
Kaasfondue van camembert, geserveerd met brood en groenten €17,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frietjes en Brandermayonaise

Maaltijdsalades
Brandweerhelm
Rundercarpaccio met dragonmayonaise, rucola, pijnboompitten, olijven, zongedroogde tomaten en
Grana Padano €14,50
De eremedaille
Gerookte zalm, mascarpone, komkommer, tomaat, rode ui, kappertjes en serehmayonaise €15,50
Brandalarm
Geitenkaas uit de oven met mosterd, honing, appel, gedroogde vijgen, rode ui, noten, zongedroogde
tomaten en een krokant van Knol’s Koek €13,50

Kindermenu € 9,50
Kindermenu (tot 13jaar) €9,50

Keuze uit:

-Kipnuggets
-Bitterballen
-Kipsate
-Spareribs
-zalmfilet

Geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise en een ijsje met surprise na

Nagerechten
Karzerne
‘’Dame blanche’’ vanille-ijs met warme chocoladesaus €6,00
Uitbrander
Cappuccino-ijs met spekkoek en amarettoroom €6,50
Held op sokken
Yoghurtijs met gesuikerd amandelschaafsel, mascarpone en honing €7,00
Bommelding
Huisgemaakte Groninger poffert met kaneelijs en toffee topping €7,00
Dak op
Advocaatmousse met chocolade-spaghetti, gekleurde marshmallows en spinsuiker €7,50
Heldendaad
Huisgemaakte hazelnoten cheesecake met vanille-ijs €7,50
Pyromaan
Proeverij van diverse nagerechten €10,00
Melding
Lactosevrij peer William sorbetijs €6,00

Pathé menu € 27,50
Voorgerecht
Keuze uit:
Breekbrood met huisgemaakte kruidenboter, aioli en twee tapenade’s
Of
Groninger mosterdsoep met chorizo of gerookte zalm
Of
Soep van de dag
Hoofdgerecht
Keuze uit een van onze wisselende dagschotels
Nagerecht
Vanille-ijs met warme chocoladesaus of lactosevrije peer William sorbetijs
Of
Koffie of thee

Pathé menu luxe € 32,50
Voorgerecht
Proeverij van diverse voorgerechten
Hoofdgerecht
Keuze uit:
Gegrilde varkenshaas met stroganoff saus
Gebakken zalmfilet met hollandaisesaus en zoetzure courgette
Kaasfondue van camembert, geserveerd met brood en groenten
Nagerecht
Proeverij van diverse nagerechten

