All Day Menu
Luxe belegde bol tot 17.00 uur

Gerookte zalmsalade met witte kool, komkommer, tomaat en dilledressing				
9,75
Gerijpte geitenkaas uit de oven met honing en walnoten *						
9,75
Ossenworst met mosterdmayonaise, Amsterdamse ui en augurk					9,75

Wit of bruin brood tot 17.00 uur

Tosti ham/kaas												5,75
Uitsmijter Feithhuis met ham/kaas en aardappelsalade*						
9,75
2 rundvlees of groentekroketten met aardappelsalade*							9,75

Soep

Groninger mosterdsoep van Marne mosterd met bacon en prei*						
6,50
Aspergesoep met ham en asperges*			 						6,50

Salade als voorgerecht of maaltijdsalade

Gerookte zalmsalade, witte kool, gemengde salade, tomaat, komkommer en dilledressing 		
Gerijpte geitenkaas, gemengde salade, walnoten, honing/mosterddressing*				
Salade carpaccio met gemengde salade, pijnboompitten, pesto en parmezaanse kaas			

9,50 / 14,50
9,50 / 14,50
10,50 / 15,50

Hoofdgerecht

Feithhuis biefstuk met ratatouille en Hollandaise saus							
19,50
Rendang van Pulled Jackfruit met kokosmelk, gefrituurde uitjes en naanbrood 				16,50
Tagliatelle met lenteui, cherrytomaat, babyspinazie en gamba’s*
				
16,50

Feithhuis Specials

16,50

Runderhamburger met kaas, bacon, tomaat, smokey BBQ saus en friet
Feithhuis saté van gemarineerde kippendijen met satésaus en friet

Dessert

Vanille-roomijs met Groninger aardbeien, chocoladesaus en slagroom
Rabarbercake met sorbetijs van framboos en karamelsaus

Veganistisch
* Vegetarische gerechten of gerechten die vegetarisch geserveerd kunnen worden
** Onze producten kunnen allergenen bevatten. Wij informeren u graag.

				
			

6,50
6,50

All Day Menu
Gebak

Eric’s appeltaart											5,50
Gebak van Hovius											5,75
Brownie met karamelsaus		 								5,50

Borrelhapjes

Nootjes en/of olijven											3,75
Oude kaas												4,75
Groninger droge worst											4,75
Bitterballen 8 stuks											8,50
Vlammetjes 8 stuks											9,50
Kaaskroketjes 8 stuks											8,50
Loempia’s 8 stuks											8,50
Portie friet												3,50
Broodplank												6,50
Borrelplank
met Groninger droge worst, olijven, pepers met roomkaas, nootjes,bitterballen en vlammetjes		
Vegetarische borrelplank
met oude kaas, pepers met roomkaas, nootjes, olijven, loempia’s en kaaskroketjes*			

Welkom op ons terras!

Met aangepaste openingstijden ontvangen we jullie graag voor
ontbijt, lunch, diner of borrel.
Het prachtige Feithhuis is tijdelijk niet toegankelijk omdat we werken aan
herstel van het pand na een korte brand.
Reserveren is telefonisch tussen 10.00 en 17.00 uur mogelijk of stuur een
e-mail naar het@feithhuis.nl
Volg ons op Facebook of Instagram voor de laatste updates of
schrijf je in voor onze nieuwsbrief op www.feithhuis.nl

Veganistisch
* Vegetarische gerechten of gerechten die vegetarisch geserveerd kunnen worden
** Onze producten kunnen allergenen bevatten. Wij informeren u graag.

15,50
15,50

