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Lunchgerechten
Steak tartaar op Thaise wijze 

met gember, rode peper, knoflook en geroosterd brood.
14,50

Club sandwich 
met gegrilde kip, tomaat, kruiden mayonaise, 

spek, ei, avocado en geserveerd met boeren friet.
16,50

Gegrild landbrood 
met geitenkaas, appel, honing en walnoot.

14,50

Broodje carpaccio 
met truffelmayonaise, parmezaan, pitten mix, rauwkost, 

olijfolie en cress.
13,50

Diverse uitsmijters
 v.a 8,75

Broodje (on) gezond 
met kaas, ei, tomaat, komkommer, uitgebakken spek en avocado.

13,50

Zoetvleisj 
met appelstroop, bier, kruidkoek, boeren friet en 

kruiden knoflook mayonaise.
14,50

Biefstuk brood 
met roomboter en Hollandse kropsla. 

18,50

Salade vis
 Hollandse kropsla, rauwkost, vis van de dag, ei, Caesar dressing. 

18,50

Salade carpaccio 
met pittenmix, parmezaanse kaas, tomaat, 

kropsla en truffelmayonaise.
16,50

Broodje hamburger
met Brioch brood, kropsla, spek, tomaat,  bbq saus, 

augurk en boeren friet. 
15,50 

Sushi bowl 
met verse zalm, Japanse dressing, sojaboontjes, gember, 

komkommer en witte kool.
15,50

Plankje Eight
parade van lekkernijen vanaf 2 personen. 

13,50 pp

 

Tarte Tatin 
met ananas , salie en vanille ijs. 

8,50

Broodpudding
 van fryske suikerbrood  appel  berenburg en rozijnen. 

8,50

Kaasplankje 3 of 5 stuks 
met vijgencompote en garnituur   

8,50/12,50

Crème van hazelnoot
 hazelnootcrumble, hazelnootschuim, hazelnootijs en  spekkoek  

8,50

Warm chocolade taartje 
met crumble , garnituur en espresso ijs  

8,50

Soep van boschampignons
truffel en gerookte olie.

9,50

Thaise steak tartaar
cashewnoten, koriander, lente-ui, 

papaya en Chili.
12,50

Parade Eight 
steak tartaar, sushi rijst met zalm 

en risotto bitterbal. 
13,50

Parade du Chef
risotto met truffel en schuim van 

parmezaan, eendenloempia, 
duivelse gamba.

14,50

Coquille van knolselderij 
met truffel en risotto, cress en 

parmezaan. 
11,50

Carpaccio a la Eight 
12,50

Duivelse gamba’s
met chili, knoflook, thijm en 

beukenzwammen. 
13,50 

Voorgerechten

Op ons terras
en in ons restaurant

Cassoulet
met kip en dragon, dragonmayonaise, 

little gem, artisjokharten en bonen.
  18,50

Gegrilde entrecôte
met knoflook en gepofte spelt,

stampotje spruiten en spek.
22,50

Ierse biefstuk
met geroosterde bospeen, knolselderij 

taartje van aardappel en pastinaak. 
23,50

Eendenborst 
met boschampignons aardappel zalf, biet, 

ui en spek geserveerd met port saus.
22,50 

Vis van de dag
met bijpassend garnituur. 

23,50

Zoetvleisj
met appelstroop, bier, kruidkoek, witlof 

en geroosterde aardappel.
19,50

Loempia van gort en oude kaas
champignons geserveerd op 

seizoensgroenten.
18,50

Gewokte mosselen 
op Thaise wijze

geserveerd met rijstnoedels.
21,50

Hoofdgerechten

Nagerechten
Tarte Tatin 

met ananas, salie en vanille ijs. 
8,50

Broodpudding
 van fryske suikerbrood appel berenburg 

en rozijnen. 
8,50

Kaasplankje 3 of 5 stuks 
met vijgencompote en garnituur.   

8,50/12,50

Crème van hazelnoot
 hazelnootcrumble, hazelnootschuim, 

hazelnootijs en spekkoek.  
8,50

Warm chocolade taartje 
met crumble, garnituur en espresso ijs  

8,50

Iets lekkers bij de koffie?
vraag naar onze spekkoek

3,50


