A la carte
Menukaart

Voorwoord
Welkom

Hartelijk welkom in het gezelligste huiskamerrestaurant van Finsterwolde.
Wij hebben de menukaart met zorg voor u samengesteld. Heeft u speciale wensen, dieet of
allergie, meldt dit ons dan. Wij zullen daar dan rekening mee houden.
Party Centrum Finnewold is in 2021 overgenomen door De Factor, zorg- en dienstverlening die
zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, stoornis in het autistisch
spectrum en/of psychiatrische stoornissen. Wij beschikken over 2 beschermde woonvormen
binnen de regio met dagbestedingslocaties.
Party Centrum Finnewold biedt naast dit huiskamerrestaurant ook zaalverhuur, catering, café
functie en heeft als allerbelangrijkste functie de dorpshuisfunctie. Van dit laatste maken er
inmiddels 25 clubs en verenigingen gebruik. Denk hierbij aan een klaverjasvereniging,
werelddansen, dartvereniging, ouderen gym, biljartvereniging tot aan de wekelijkse steunstee en
maandelijks het mantelzorg café.
Ons party centrum wordt gerund door professionele horecamedewerkers, begeleiders en
bewoners van De Factor, zorg- en dienstverlening. Een zinvolle dagbesteding en echt integreren
binnen de samenleving staat hoog in ons vaandel. Vandaar de overname destijds van het party
centrum. Een prachtige locatie in een nog prachtiger dorp met zeer veel betrokkenheid vanuit de
inwoners.
Wij wensen u een prettig verblijf in ons party centrum en EET SMAKELIJK !
Met vriendelijke groeten,
Jarno Dingemans & collega's van Party Centrum Finnewold en De Factor, zorg- en
dienstverlening

Dinerkaart
Voorgerechten
Carpaccio

€ 9,95

Dun gesneden ossehaas met balsamico dressing, oude kaas, rode ui,
zongedroogde tomaat en pijnboompitten

Gebakken geitenkaas

€ 9,95

Gebakken geitenkaas op een bedje van sla met gebakken cranberry, peer
en walnoten en besprenkeld met honing

Gamba's

€ 10,95

Gamba's gebakken in knoflook olie
Alle bovenstaande voorgerechten worden geserveerd met toast en boter

Stokbroodje met smeersels

€ 4,75

Vers afgebakken stokbroodje met kruidenboter, tomaten tapenade en
aioli

Soepen
Groningse mosterdsoep

€ 4.25

Groningse mosterdsoep met uitgebakken spekjes en dun gesneden lente
ui

Champignonsoep
Champignonsoep met dun gesneden lente ui

€ 4.25

Dinerkaart
Hoofdgerechten
Vlees

Ossenhaaspuntjes

€ 19,95

Gebakken ossenhaaspuntjes met een strogonafsaus

Tournedo

€ 24.95

Gebakken ossenhaas met een champignon roomsaus

Varkens medailions

€ 19.95

Gebakken varkenshaas met champignon roomsaus

Hoofdgerechten
Vegetarisch

Gevulde portobello

€ 16.95

Gevulde portobello met diverse groenten en gegratineerd met oude kaas

Gebakken gnocchi

€ 16.95

Gebakken gnocchi met pesto, cherrytomaat, oude kaas en rucola
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, salade en mayonaise

Hoofdgerechten
Vis

Gebakken Zalmfilet

€ 21.50

Gebakken zalm met een dille roomsaus

Gebakken Slibtong
Gebakken in roomboter en word geserveerd met remoulade

€ 21.50

Dinerkaart
Nagerechten
Cheesecake

€ 9.95

Cheesecake met bosvruchten saus en frambozenijs

Sorbet

€ 5.95

Kan met advocaat of chocoladesaus

Créme BrÛlé

€ 6,95

Romige custard onder een laagje krokante karamel

Kindermenu's
Kinderen tot 12 jaar

Frikandel, frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

kipnuggets, frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Spareribs, frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 7,95

Alle kinderen tot 12 jaar mogen na het eten een cadeautje uitzoeken.

