SOEP

Lunchen

Tomatensoep *

met crème fraîche en tomatensalsa				

7.5

Vissoep 			

gevuld met vis en schelpdieren geserveerd met Parijse boter en 12.5
knoflookbrood

Heerlijk lunchen aan het water, wie wil
dat nou niet? Met een ruime keuze uit
gerechten van het seizoen. Tevens
serveren wij ook onze dagelijkse
specials.

* wordt geserveerd met toast en boter

BELEGDE BOTERHAMMEN*
Gestoomde makreel
met crème fraîche, gepekelde rode ui , radijs en veldsla		

10,5

Rosbief
Wartenster mosterd , âlde Fryske kaas, geroosterde pittenmix ,
Amsterdamse ui en rucola						10.5

Filet americain van aubergine

LUNCH

Lunch

Weeksoep*								7.5

Met tuinkers, gekookt ei , ingelegde courgette en
geroosterde pittenmix						9.5

lunchen van 12:00 - 17:00 uur | * boerenwit, waldkorn brood of glutenvrij brood
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SALADES

Rundvleeskroketten (Lindenhoff)

Salade vis*

1 of 2 kroket(ten) op boerenbrood met Wartenster mosterd en boter

gemengde salade van diverse gerookte vissoorten , gepekelde rode ui, haricots verts,
gekookt ei, kappertjes en dillemayonaise						 16.5

Vegetarische kroketten

met ansjovisdressing, âlde Fryske kaas, spek en ei 					
									
met kip

1 of 2 kroket(ten) op boerenbrood met Wartenster mosterd en boter 		
11
+4.5

Poké bowl zalm
met verse zalm, sushirijst , edamame bonen, wortel, komkommer, radijs
				
				
met gerookte paling
			

Poké bowl pulled jackfruit

15.5
+6

Tosti
met ham, kaas en ketchup 							

met ham, salami, rode ui, champignons, chilisaus en Tynjetaler kaas

Club sandwich

Poke bowl geserveerd met sojasaus en sriracha mayonaise

Broodje hotdog

met kip, spek, komkommer, ei en aardappelchips 					
met bbq saus, ingelegde courgette , gepekelde rode ui

11

met bbq saus, ingelegde courgette , gepekelde rode ui

Uitsmijter boer Hendrik
3 gebakken eieren naturel 								
met ham, kaas of spek						
		
met rosbief							
			

8
+1
+ 1.5

Eggs benedict
Brioche gepocheerd ei met avocado, gerookte zalm of ham met hollandaise

11

* wordt geserveerd met toast en boter

10.25

10.5

			

12.5

			

12.5

Broodje vega hotdog

Uitsmijter Halbertsma
3 gebakken eieren met ham, kaas, paprika, ui en Friese droge worst		

7

Open tosti

teriyaki jackfruit, sushirijst, edamame bonen, wortel, komkommer, radijs,
sojadressing en sriracha mayo							 12

LUNCHGERECHTEN

6.5 | 11

14.5

lunchen van 12:00 - 17:00 uur

LUNCH

Caesarsalade met little gem sla*

7.25 | 13.5

12

Ontdek
Grou
2-daags arrangement

Kibbeling
geserveerd met salade, tartaarsaus en friet 					

15

Kipsaté
geserveerd met satésaus, friet en kroepoek 				

15.5

Biefstuk in de jus
met boerenwitbrood en salade 						18.5
								

met friet

+ 3.5

Bij Hotel Restaurant Oostergoo helpen wij u graag op weg om van
uw verblijf onvergetelijke dagen te maken!
Bij ons kunt u heerlijk overnachten aan het water en ondertussen
uw plan helemaal uitstippelen. Zo kunt u het 2-daags ontdek Grou
arrangement optimaal beleven.
Het ontdek Grou arrangement is het gehele jaar door te boeken en
samengesteld. op basis van 2 personen en een luxe
2-persoonskamer. Het arrangement is te boeken voor € 70 p.p.

WIJ BIEDEN

- Ontvangst met koffie/thee en
een Friese lekkernij
- 1x overnachting in een luxe
2-persoonskamer
- 1x uitgebreid ontbijtbuffet
- 1x 3-gangendiner
- Fietsroute ‘De 8 van Grou’

KLASSIEKERS
Gerookte paling *								80g. 100g.

LUNCH

met dillemayonaise, palingcrème , mosterdfruit, radijs			

Hollandse garnalen
met sla en whiskysaus van Fryske hynder					

17.5

De Oostergoo sloep

Geniet vanaf het water van de rust en de wijdse uitzichten rondom Grou. Hotel Restaurant Oostergoo
heeft speciaal voor u een sloep beschikbaar voor een halve of een hele dag. Daarnaast bieden wij u een
heerlijk gevulde picknickmand voor onderweg aan.
Huur Oostergoo sloep halve dag €80
Huur Oostergoo sloep hele dag €150
Gevulde picknickmand €15 p.p.

* wordt geserveerd met toast en boter
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15.5 | 18.5

ARRANGEMENTEN

PLATES

lunchen van 12:00 - 17:00 uur

Onze sloep is beschikbaar voor
maximaal 8 personen.
Honden zijn niet toegestaan.
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