Welkom bij Paviljoen SALT!
Ontsnap aan de drukte en ontdek deze bijzondere plek net buiten Terherne aan het
water, waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de Saltpoel en in de verte het
welbekende Sneekermeer. Probeer een van onze 3 eigen gebrouwen bieren; Overstag
Blond, Loef wit & Salt Tripel of laat je verrassen door Yodi haar eigen “Yosie’s Gin”.
Daarnaast is eten onze passie. Eten moet goed zijn! Zonder poespas, gewoon eerlijk en
vers bereide gerechten met de liefde voor de Mediterrane & Aziatische keuken. Dat is
waar onze keukenbrigade voor staat.
SALT is Stoer en heeft lef! Je luncht, borrelt en/of dineert in een hippe en relaxte
Ambiance. Salt heeft Liefde voor het vak, is gastvrij en is Toegankelijk voor jong en oud.
Voel je thuis en ga lekker zitten aan een tafeltje met uitzicht over het meer of tijdens de
winterse dagen dicht bij het haardvuur!
Mocht je een allergie of dieetwensen hebben, scan dan onze allergenen kaart.
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Liefs
Mocht u een allergie hebben,
laat dit ons dan vooral weten.

Lunchkaart
12:00 - 16:30 uur
om mee te starten

Broodjes

Focaccia met kruidenboter, muhammara & olijfolie
7,50

Wij serveren onze broodjes op zuurdesem wit, bruin
of glutenvrij brood

Verse pomodori soep
7
Dagsoep
7

Maaltijd Salades
Gerookte eendenborstsalade
met cointreau licor 43 sinaasappeldressing,
hazelnoot-bier crumble, gemarineerde rode uien,
vijgen
16,50
Geitenkaas salade
Geitenkaas, rode bieten, walnoten, dressing, honing,
aardappel popcorn, vijgen
16,50

Salt classics
Salt burger
100 % lakenvelder beef burger, brioche, cheddar,
bacon, tomaat, zoetzure rode ui, romeinse sla,
sriracha chili mayonaise, frites & mayonaise
18,50
Vegan bieten burger
Rode biet / wortel burger, tomaat, komkommer
frites & vega mayonaise
17,50
Rundvlees of vegan kroketten
Geserveerd met brood, boter & Mosterd of
veganistische mayonaise
8,50
Uitsmijter
Ham & kaas of spek & kaas (+1,50) geserveerd op
wit of bruin brood
8,50
Tosti
Ham & kaas, alleen ham of kaas, geserveerd met
curry of ketchup
5,75

Steak sandwich
Biefstukpuntjes met bospaddestoelen en
huisgemaakte jus
14,50
Muhammara
Muhammara, geitenkaas, walnoten, granaatappel,
sla
11,50
Gerookte zalmtaraar
Geserveerd met sla avocado smash, zoetzure
komkommerlinten, citroen bieslook mayonaise
13,50
Tonijn
Huisgemaakte tonijnsalade, ui, paprika, tomaat &
zoetzure groente
11,50
Carpaccio
Gerookte rundermuis van slagerij spijkerman,
truffel mayonaise, pijnboompitten, Âlde Fryske kaas,
rucola, gedroogde tomaten, aardpeer chips
14,50

12 uurtje salt
Terug van weggeweest!
Dagsoep, broodje kroket op wit brood, broodje naar
keuze geserveerd op bruin brood

Voor de kleine gast hebben wij een
speciale kids menukaart met puzzels
& kleurplaten

