Onze keukenbrigade werkt met
producten van de koude grond uit de
regio. Proef zelf wat het betekent om
te koken op basis van:

Broodplank maïs of waldkorn

met roomboter, tapenade en kruidenroomkaas 				

Steak tartare *

met eidooier, beukenzwam, waterkers en aardappelkaantjes		

14,5

Gerookte paling *

80g 100g
15.5 | 18.5

met dillemayonaise, palingcrème , mosterdfruit en radijs			

Hollandse garnalen *
met little gem sla en cocktailsaus van Frysk hynder 			

Oesters

met citroen, rode wijnazijn en sjalot 					
Cultuur: Het gerecht vertelt waar en in
welk seizoen we ons bevinden

Crème brûlée van geitenkaas*

Gezond: Goed voor ons en onze aarde

Carpaccio van bresaola *

Kwaliteit: Wij koken, kopen en eten
bewust
Natuur: Eerlijk en veelzijdig eten van
wat de natuur ons biedt

7,5

Met olijventuille, ingelegde tomaat en pistache				
Gedroogd rundvlees met âlde Fryske kaas, geroosterde pitten, pesto
en ingelegde tomaat

17.5
3.5
11
11.5

SOEPEN
Tomatensoep *

Met crème fraîche en tomatensalsa						7.5
Waarde: Wij werken aan resultaten
voor morgen

Vissoep 			

gevuld met vis en schelpdieren geserveerd met Parijse boter en		
knoflookbrood

12.5

DINER

Eerlijk& biologish

Voorgerechten

Weeksoep * 									7.5

dineren van 17:30 - 21:00 uur | * wordt geserveerd met toast en boter
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Hoofdgerechten
Ale de Fryske Fisker is onze leverancier voor alle paling en rivierkreeftjes
gevangen in onze aangrenzende
wateren. De lekkerste paling komt uit
de Friese natuur. Dat proef je. Wylde
Fryske Iel is vol en fijn van smaak.
Gerookt het lekkerst, maar ook gebakken of gestoofd is de paling heerlijk.
Ale houdt zich aan de beroepscode
van de Fryske Fisker: verantwoord
vissen met aandacht voor de palingstand, zorg voor de Friese natuur en
met visie op een duurzame toekomst
van het Friese vissersbedrijf.

Kalfswang en kalfsoester *

Langzaam gestoofde kalfswang met kalfsoester en madeira-jus		

23.5

Biefstuk in de jus

met boerenwitbrood en salade 						18.5
								
met friet +3.5

Gestoofde of gebakken paling

met tartaarsaus, gekonfijte aardappel, en gebrande prei 			

Tagliatelle

met paddenstoelen, rucola en truffelkaas 					

28.5
21.5

Naast onze kaart bieden wij ook wisselende weekspecials aan.

dineren van 17:30 - 21:00 uur | * wordt geserveerd met gebakken aardappels
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Altijd verse
paling van Ale

4

Salade vis*
Gemengde salade van diverse gerookte vissoorten , gepekelde rode ui, haricots verts,
gekookt ei, kappertjes en dillemayonaise						16.5

Heerlijk genieten van een diner op uw
eigen boot?

Caesarsalade met little gem sla*

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

Poké bowl zalm

met ansjovisdressing, âlde Fryske kaas, spek en ei 					
									
met kip
met verse zalm, sushirijst , edamame bonen, wortel, komkommer, radijs		
						
met gerookte paling

11
+4.5
15.5
+6

Poké bowl teriyaki jackfruit
teriyaki jackfruit, sushirijst, edamame bonen, wortel, komkommer, radijs

Poké bowl word geserveerd met sojasaus en sriracha mayonaise

dineren van 17:30 - 21:00 uur | * wordt geserveerd met toast en boter
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DINER

Dineren
aan boord

Maaltijdsalades

6

Brownie 								
met pure chocolade, witte chocoladecrème en vanille ijs			

8.5

Tompouce van filodeeg
met rood fruit en sorbetijs							

8

Appeltaart
met vanille ijs en slagroom						

7.5

Aan ons ijs wordt net zoveel zorg
gedragen als onze andere producten.
Zo halen wij ons ijs van een duurzame

Wentelteef van Fries suikerbrood

boerderij uit Twente ‘Boermarke’.
IJs volgens authentiek recept en van
melkkoeien die minimaal 130 dagenper jaar, 8 uur per dag in de wei lopen.

Bolletje ijs									 1.75
- vanille ijs		
- mango sorbetijs			
met slagroom 0.5
- chocolade ijs
- framboos sorbetijs						

met boerenjongens en kaneelijs						

8

Kaasplank
met Nederlandse harde en zachte kazen en diverse lekkernijen

11.5

Glas rode port								

5.25

Glas 10 jaar oude Tawny port				

7.5

Glas dessert wijn								

5.25

dineren van 17:30 - 21:00 uur
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