Menua

”Noflik ”

Origineel
Cadeau?
Wilt u anderen op een
originele manier verrassen?
Denkt u eens aan het

‘Noflik
Tegoedbordje’
Een prachtig stenen bordje,
verkrijgbaar in diverse waarden
en verpakt in cadeauverpakking.
Nieuwsgierig? Vraag het ons,
we laten u graag een voorbeeld zien.
Uiteraard kunt u het tegoedbordje
verzilveren in onze beide
“Noflik”-restaurants:
Easterein en Langweer.

Voorgerechten
Fryske Leafde		

€ 4,95

•	Mosterdsoep geserveerd met
een mini tosti van katenspek

Skûtel fol		

€ 4,95

•	Fluweelzachte ‘Vichyssoise’ soep
van aardappel en prei met gerookte
forel en jonge lente-ui

Sipelsop			

€ 4,95

•	’Irish coffee’ van uiensoep met
schuim van Stellinger kristal kaas
en een BBQ-crunch

Bovenstaande soepen kunnen ook vegetarisch
besteld worden

Soppich fleis		 € 10,95
•	Carpaccio van het rund met
bitterballetjes van chorizo,
krokant van oude kaas,
chimichurri dressing en
zongedroogde tomaten

Sa dôf as in kwartel 		

€ 8,25

•	“Caesar salade”; crumble van spek,
gerookte kwartel eitjes, chips van
Stellinger kristal kaas, langzaam
gegaarde kip en een ansjovis dressing

Grutte okse 		

€ 8,50

•	Gerookte Filet Americain
op een maiskoekje begeleid met
een crème van avocado, gemarineerde
Amsterdamse ui en pommes soufflé

Yn ljochte lôge stean 		

€ 8,25

•	Taartje van geitenkaas en paprika
met een Tarte Tatin van zoete ui,
pijnboompitten en een vinaigrette
van rode biet

Toe, ald strûk! 		

€ 8,75

•	Gepekelde makreel geserveerd met
een crème van knolselderij, gemarineerde
appel, kroepoek van Quinoa en een
vinaigrette van knolselderij-appel

Fisk moat swimme		

€ 9,25

•	“Duo van zalm”; Huis gerookte zalm en
in broodkorst gebakken zalm filet met
een chutney van appel, rozijn en venkel
vergezeld door een emulsie van Vadouvan
met vinaigrette van olijf en sinaasappel

Frjemde ein yn ’t bit 		 € 10,50
•	Gebakken eendenborst filet met
een bitterbal van ‘Confit de Canard’,
crème van aardpeer, geboterde wortel
en mais begeleid met een schuim
van knolselderij

Hoofdgerechten
It fleis leaver as de bonken		 € 19,25
•	Huisgemarineerde botermalse
spareribs, volgens geheim huisrecept.
Keuze uit:
		 - Pittige Oosterse marinade
		 - Berenburg-tijm marinade

Giselje en gekjeie 		 € 19,50
•	Rouleaux van varkensprocureur
met langzaam gegaard buikspek,
gamba, gemarineerde appel en
rode kool met een mousse van chorizo

It draait op bargebiten út 		 € 19,25
•	Gebakken Schnitzel opgerold
met een crème van witte bonen,
linten van snijbonen,
gepofte trostomaatjes en
een hartige chutney van tomaat

Frysk bloed tsjoch op! 		

€ 19,75

•	Gebakken Diamanthaas met
een crème van Stellinger kristal kaas,
geroosterde paprika, gegrilde
paddenstoelen en ‘Jus de Veau’

Ús pronkje		 € 29,50
•	Gebakken Rumpsteak “300 gram”
omwikkeld met gerookt buikspek
vergezeld door fijngesneden
paddenstoelen, truffeljus en eendenlever 		

As de piken by wêze 		 € 19,75
•	“Duo van hoender”;
Langzaam gegaarde hoender &
krokante kippenbeignets geserveerd
met een schuimige gevogelte saus,
rouille van zwarte knoflook,
krokante kippenhuid en texturen
van paddenstoelen

Fisk moat swimme		 € 20,50
• R
 ouleaux van Kabeljauw en
Coquille begeleid met een crème
van peterselie en krokant spek

Farsk út it Iselmar		 € 20,50
• L angzaam gegaarde IJsselmeerbaars
filet met aardappelkruim,
salade van taugé en peultjes,
Vichyssoise schuim en
Beurre Blanc van rode curry

Fleis noch fisk		 € 18,50
• H
 achee van uien vergezeld met
een crème van aardpeer, krokante uien,
bitterbal van Stellinger kristal kaas en
seizoensgroenten

Leagens hawwe koarte skonkjes € 18,50
•	Maiskoekje met creme van doperwten,
geboterde groenten, gepofte tomaat
en chips van schorseneren

Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel
garnituur, warme groenten en salade

Kindergerechten
Mc Noflik 		

€ 7,95

• Friet met appelmoes en
		 mayonaise en keus uit:
		 - Frikandel
		 - Kroket
		 - Kipnuggets

Mc Noflik spareribs		 € 10,50
• Friet met appelmoes en
		 mayonaise en heerlijk zoet
		 gemarineerde spareribs

Kindermenu’s tot en met 12 jaar

Noflik

Leuke
arrangementen voor
familie, vrienden en
bedrijf
-

Dagje Daf
Steptochten
Bruiloften
Vergaderingen
Buffetten
Recepties
De Meisjes tegen
de Jongens
- ik QUIZ het

-

Kaatsclinics
Theaterdiners
Bedrijfsfeesten
Partytuin met BBQ
Bourgondisch diner
Beppe’s Miel
Solextochten
Ik hou van Friesland
Ik hou van Holland

En nog heel veel meer
www.noflikeasterein.nl
www.nofliklangwar.nl
Ook verzorgen wij catering bij u thuis of op
uw bedrijf. Vraag naar de mogelijkheden.

Desserts
Wite wiven 		 € 7,75
•	Noflike variatie op de
klassieke Dame Blanche

Sa swiet as huning 		 € 8,50
•	Walnoot parfait met hangop,
gepocheerde peer, krokant
van honing en muesli crumble

Moai neigesetsje		 € 8,75
•	Rabarber met een crème van
witte chocolade, lemon curd,
schotsen van citrus merengue
en sorbetijs van yoghurt

Snobbersguod 		 € 8,25
•	Crème van vanille vergezeld
met appel compote, sinaasappel
zestes gebrande amandel en
salty karamel ijs

Swietbekje		 € 8,75
• 	Verschillende texturen van banaan;
gekarameliseerd, krokant,
granité en gel. Met een sorbet
van banaan, crumble van chocolade
en koffie, mousse van ‘Valrhona’
chocolade, en gebrande pinda 		

Uw dessertkeuze komt nog meer tot zijn recht met een
heerlijke dessertwijn ‘Fusta Nova Moscatel’ per glas
€ 4,75

Lekker gegeten?
Er zit ook een Noflik-restaurant
in Langweer.
U bent van harte welkom!

Nog even

Nagenieten?
Koffie 		

€

2,25

Cappuccino

€

2,40

Latte Macchiato

€

2,75

Espresso

€

2,25

Eastereiner kofje

€

6,25

Fryske kofje

€

6,25

Irish coffee

€

6,25

Spanish coffee

€

6,25

French coffee

€

6,25

Italian coffee

€

6,25

Barraquito (likeur 43) coffee

€

6,25

Diverse likeuren, cognac, whiskey

