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
Drintske sop		

€ 4,95

•	Drentse mosterdsoep gevuld met
Drentse droge worst en oude kaas

Bjusterbaarlik		

€ 4,95

•	Licht gebonden soep van wortel,
gember en sinaasappel met een
quenelle van hangop en koriander

Skûtel fol		

€ 4,95

•	Spinazie crème soep met reepjes
omelet van kip en kerrie

Bovenstaande soepen kunnen ook vegetarisch
besteld worden

Bêst genôch		 € 10,95
•	Carpaccio van het rund met een
jam van bacon en whisky, gerookte
uien mayonaise, gepikkelde rode ui
en een chimichurri vinaigrette

Fan goeie komôf 		

€ 9,50

•	Gepekelde staartstuk met een
emulsie van dragon, in ansjovis boter
gebakken uienringen en een krokant
van rijst en dragon

Ferdivedaasje 		

€ 9,75

•	Koud gerookte Harderfilet met
verschillende garnituren van
‘Salade Niçoise’ vergezeld met een
yuzu mayonaise en kruiden uit eigen tuin

Fisk moat swimme 		 € 10,95
•	Op de huid gegrilde ‘Albacore’
tonijnfilet begeleid met dashi bouillon,
soja emulsie, meringue van komkommer
en granité van komkommer

De mûle snuorje 		

€ 8,50

•	Salsa van tomaat met een crème van
avocado, brioche crumble, groenten
pickles, frito van uienringen en verse
buffel mozzarella

Klearebare skientme		

€ 9,75

•	Langzaam gegaarde Runder sukade
met ingemaakte groenten, kaviaar van
tomaat, jus de piperade van dubbel
getrokken ossenstaart bouillon

Mearkeëftich 		

€ 9,50

•	Gnocchi vergezeld met een schuimige
saus van Beurre noisette, paddestoelen
textuur, crème van gerookte knolselderij
en een loempia van Stellinger Kristal kaas

Hoofdgerechten
Sa gear as bûter		 € 19,50
•	Huisgemarineerde botermalse
spareribs, volgens geheim huisrecept.
Keuze uit:
		 - Beerenburg-stroop marinade
		 - Pittige chili sambal marinade

In skoander miel 		 € 19,75
•	Langzaam gegaarde Varkenslende
begeleid met een glacé van honing en
Karmeliet bier, crème van maïs,
gekarameliseerde appel, toffee van
wortel, gedroogde wortel en een
jus van Calvados

Baas boppe baas 		 € 19,75
•	Saté van gemarineerde kippendijen
met een ketjap dip, krokante ui en
seroendeng

Frysk bloed tsjoch op! 		

€ 21,50

•	Gebakken Runder Bavette met een
crème van doperwten, groene groenten,
aardappel kaantjes en een saus van
Wartenster mosterd

Blikstiender dat smakket
poerbêst			 € 22,50
•	Gegrilde Kalfsoester met een kroket
van ‘Blanquette de veau’, geboterde
groenten, aardappelgratin en een jus
van Stroganoff 		

De kroan op it wurk 		 € 23,50
•	Duo van Lam; Rollade van lam en
Lamsfilet vergezeld met een tuille
van sesam en amandel, currykorst,
salsa van tomaat en een
doperwten-curry olie

Fereale op dei!		 € 24,50
• L auwwarme gerookte paling van
‘Ale de Jager’ uit Reduzum begeleid
met zoetzure prei, gekonfijte aardappel,
groenten escabèche en een
Hollandaisesaus van gerookte boter

Skjin oan ‘e heak		 € 19,50
• L angzaam gegaarde Snoekbaarsfilet
met een crème van sinaasappel en wortel,
poffertjes van aardappel en basilicum,
kletskop van rozemarijn vergezeld met
een saus van gazpacho

Leagens hawwe koarte skonkjes € 18,75
Vegetarisch
• G
 eroosterde bloemkool met een
Curry risotto en gebrande hazelnoten

Mei de noas yn ‘e bûter		 € 18,75
Vegetarisch
•	Gegrilde little Gem sla met gemarineerde
paddestoelen, doperwten, crunch van
noten, bitterbal van gerookte rode biet
en een olie van waterkers-citroen

Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel
garnituur, warme groenten en salade

Kindergerechten
Mc Noflik 		

€ 7,95

•	Patat met appelmoes en mayonaise
en keuze uit:
		 - Frikandel
		 - Kroket
		 - Kipnuggets

Mc Noflik spareribs		 € 10,50
• Patat 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 		 € 8,25
•	Dame Blanche 2.0; crémeux van
chocolade, bosvruchten spongecake,
bosvruchten crumble en gezoete
mascarpone

Tútsjeboartsje 		 € 8,25
•	Baba cakeje met in citroen
gemarineerde perzik, frambozen,
gel van munt en granité van
prosecco ‘Hugo’

Snobbersguod		 € 8,50
•	Kokos mousse met gegrilde
ananas, gel van ananas,
schuim van rum en kokos-ijs

Sûkelade om it snútsje 		 € 8,75
•	Taartje van chocolade en
frambozenazijn met verschillende
texturen van aardbei en sorbetijs
van aardbei

Moai neigesetsje		 € 9,00
• 	’Sensation White’ witte chocolade
crème, panna cotta van yoghurt,
kaviaar van citroengras, gepofte rijst,
kogel van limoen en ijs van lychee 		

Dat binne babbelegûchjes 		 € 8,50
•	Crème brûlée van geitenkaas
met abrikozen chutney en
een kletskop van tijm

Foar de lytse pykjes 		 € 4,95
•	Kinderijsje. Een feestelijke beker
gevuld met vanille-ijs en slagroom
(beker mag mee naar huis)

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

