G OOD F OOD
APETIZER
Pepper Burek

Naar een traditioneel Bulgaars recept. Gefrituurde
puntpaprika, gevuld met ei, feta en peterselie		 9.50

Biet’n Tartare*

Rode biet gemarineerd in witte miso, balsamico,
koriander en Groninger mosterd 		 7.50

Caeser Salad

Klassieke caeser salad met kip van de grill

11.50

Seizoenssoep*

Vraag de bediening voor meer informatie		 6.-

Carpaccio Rolletjes

Biologische rundercarpaccio met microcressen
en in zout geconserveerde kappertjes

10.50

MAIN DISHES
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met vers gesneden friet van het Groningse land, saus en salade

Toeter Burger

Biologische runderburger 160 gram. Met liefde
gekruid en gegrild. Geserveerd op een flaguette
met cheddar, uiencompote, tomaat, Romaine
sla en basillicum-mayo

Imam bayildi*

13.50

Een Net-Niet kipburger (vegetarisch)*
Bloemkool gefrituurd met panko, in een beslag met
Japanse miso. Crispy van buiten, sappig van binnen.
Bijna kip, maar net niet! Rijkelijk belegd met
ingemaakte rode uien, mierikswortelmayonaise,
tomaat, komkommer en Romaine sla

Aubergine steak. Een Turkse specialiteit met
een Griekse twist. Gepekeld gegrild en afgebakken
in de oven met onze kruidige tomatensaus, rode ui,
gekarameliseerde bospeen, bladpeterselie,
walnoten en feta

13.50

Varkenshaas Saté

Oosters gemarineerde biologische varkenshaas.
Geserveerd met kroepoek, atjar en pindasaus
13.-

Spareribs

Langzaam gegaarde, biologische varkensribbetjes.
Gelakt met onze Chocolate Stout BBQ marinade.
Geserveerd met een aantal sausjes
om te dippen. Tel je vingers even na..
Kl. 12.50 Gr. 17.50

13.50

Halve Kip

Sous vide gegaard en op smaak gebracht
met onze blend van kruiden.

16.50

Dorade met Antiboise

Heerlijke dorade filet met een dressing
van tomaat, kappertjes en olijven

17.50

DESSERT
Appeltaart met ijs

Huisgemaakte appeltaart, geserveerd met vanille-ijs
en een knipoog 		 7.50

Dessert van het seizoen

Vraag de bediening voor meer informatie		 8.50

Voor de kleine toetertjes zijn er verschillende mogelijkheden, vraag er gerust naar bij de bediening.

Bij De Toeter streven we ernaar om zoveel mogelijk biologische- en
streekproducten te gebruiken in combinatie met Ludina bieren en kwaliteits whisky’s.
* Deze gerechten kunnen ook vegan worden bereid. Opgeven bij de bestelling.

Vis

Gluten

Lactose

Noten

Vegetarisch

