
K I N D E R M E N U
Kaassoufflé, frikandel of kroket...........................................7
Geserveerd met frietjes
Spare-ribs met friet .......................................................... 8
Halve portie spare-ribs voor de kids met frietjes
Zalm van de grill ............................................................... 9
Halve portie zalmgerecht met frietjes
Pasta met tomatensaus .................................................... 7
Vegetarische pasta met tomatensaus en kaas

V O O R G E R E C H T E N
Breekbrood met yoghurt-dip .............................................5
Ons brood komt van de Bökkers Mölle in Olst en is heerlijk vers en 
knapperig, 100% puur handgemaakt brood. 
Carpaccio .........................................................................9.5
Dungesneden ossenhaas van het Sallands rund met 
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en geroosterde tuinbonen 
Salade gerookte Rib-eye .................................................. 12
Huisgerookte rib-eye met truffelmayonaise, pijnboompitjes en 
zongedroogde tomaat
Bietencarpaccio (V) .........................................................9.5
Een carpaccio van rode biet met gorgonzola. Een heerlijk 
vegetarisch voorgerecht, kan ook veganistisch gemaakt worden
Zalmtartaar ................................................................... 10.5
Noorse zalm met mierikswortelmayonaise, rode ui en kappertjes 
Gamba’s ............................................................................ 12
Drie grote gamba’s gebakken in knoflook-olie geserveerd met een 
broodje. 
Salade met parelcouscous en gegrilde groenten (V) ... 10.5
Frisse salade met parelcouscous van grof gemalen 
durumtarwe en gegrilde seizoensgroenten
Pesto-tomatensoep (V) ...................................................7.5
Geserveerd met een broodje 

D E S S E R T S
Dame Blanche .....................................................................8
Vanille-ijs geserveerd met warme chocoladesaus en slagroom
Sorbet .................................................................................8
Drie verschillende soorten sorbetijs (citroen, mango en framboos) 
met vers fruit en slagroom
Pannacotta .........................................................................8
Een pannacotta gemaakt met Vondelkoek, aardbei en munt 
Duo van Chocolade met bolletje ijs ................................8.5
Brownie, chocolade-mousse en fris bloedsinaasappel-ijs.
De Zwarte Silo kinderijsje ..................................................6
Twee bolletjes vanille-ijs, slagroom en spikkels, met gratis mok!

H O O F D G E R E C H T E N 

*Vis- en vleesgerechten worden geserveerd met friet

V L E E S 
Rib-eye (300 gram) ..........................................................25
Gegrild op onze asado grill, heeft een diepe smaak en royale 
marmering met een ontzettend malse twist, geserveerd met 
truffeljus
Zwarte Silo Burger ........................................................... 17
Runderburger op een luchtige brioche bol van de Bökkers Mölle
met cheddar en diverse toppings
Saté van Kippendij .........................................................19,5
Authentieke Indische saté met pindasaus, kroepoek, atjar en 
komkommer
Spare-ribs ........................................................................22
Malse gemarineerde spare-ribs met knoflooksaus.
Onze spare-ribs worden op de grill gebraden op hout en kolen
Buikspek ........................................................................... 19
Langzaam gegaard buikspek afgelakt met BBQ saus
Côte de boeuf (2 personen) .............................................67
Voor de vleesliefhebbers. Heerlijk mals vlees met een randje vet, 
bereidt op de grill, om te delen met 2 personen

V E G E TA R I S C H
Vegaburger  ...................................................................... 16
Voor de liefhebber! Een vegetarische burger van 
quinoa, bulgur, en peulvruchten met labneh (met friet) 
Linzencurry ...................................................................... 18
Pittig gekruide curry met rode linzen, kokosmelk en amandelen, 
geheel veganistisch. Geserveerd met rijst.
Pasta al Limone  ............................................................... 18
Pasta met citroen-roomsaus, walnoot en parmezaan (kan ook 
volledig veganistisch)
Rode biet en geitenkaas salade  ...................................... 18
Maaltijdsalade met geitenkaas, sla, geroosterde tuinbonen en rode 
biet

V I S
Verse Zeebaars ................................................................. 18
Zeebaars uit de Noordzee van onze Asado Grill 
Zalm van de grill .............................................................. 19
Noorse zalm bestreken met teriyaki en sesam
Catch of the Day .............................................................. 19
Wisselende visgerechten van onze leverancier Wiegersma. 
Dagverse vis van de veiling passend bij het seizoen.

(Extra) friet en mayonaise ..............................................3.5
(Extra) groenten..............................................................3.5
Zoete aardappel friet ......................................................3.5
(Extra) mayonaise of ketchup ........................................0.5


