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 ♣ French bread with garlic mayonnaise 
Stokbrood met frisse knoflookmayonaise

******************** 

♣ Satay, tender chicken pieces in a spicy peanut sauce 
Kipsaté, mals gebakken kip met satésaus 

♣ Fish & Chips with salad 
Lekkerbekje met friet, salade en remouladesaus 

♣ Shepherd’s Pie with minced meat, vegetables and potato gratin 
Ierse ovenschotel met gehakt, groenten en aardappelgratin 

♣ Vegetarian Strudel with feta cheese, spinach and mushrooms 
Vegetarische strudel met feta, spinazie en champignons 

******************** 

♣ Coffee or tea with our homebaked Brownie 
Koffie of thee met een huisgemaakte Brownie 



!  

Starter 

♣ Stokbrood geserveerd met huisgemaakte knoflooksaus 
French bread served with homemade garlic sauce 

Mains 

♣ Chicken Satay, tender chicken pieces served in a spicy peanut sauce 
Mals gebakken kip met satésaus 

♣ Shepherd’s Pie with minced meat, vegetables and potato gratin 
Ierse ovenschotel met gehakt, groenten en aardappelgratin 

♣ Vegetarian Strudel with feta cheese, spinach and mushrooms 
Vegetarische strudel met feta, spinazie en champignons 

Desserts 

♣ Brownies ice-cream with whipped cream 
Huisgemaakt brownies-ijs geserveerd met slagroom 

♣ Cider apple pie with ice-cream and whipped cream  
Huisgemaakte appeltaart met cider, roomijs en slagroom 

♣ Fruit sorbet served with seasonal fruit 
Fruit sorbetijs geserveerd met seizoensfruit 



!  

Starters 

♣ Homemade tomato soup served with a dash of cream, 
French bread and butter 

Huisgemaakte tomatensoep met een scheutje room, stokbrood en 
roomboter 

♣ Crispy filo rolls with goat’s cheese, sundried tomato and honey 
Filodeeg-rolletjes met geitenkaas, zongedroogde tomaat en honing 

♣ Smoked Salmon served with Irish soda bread and butter 
Gerookte zalm geserveerd met Iers sodabrood en roomboter 

Mains 

♣ Grilled Salmon fillet with fresh vegetables and dill sauce 
Gegrilde zalmfilet, met verse groenten en dillesaus 

♣ Grilled Rump steak with a creamy mushroom sauce 
Gegrilde kogelbiefstuk met een romige champignonsaus 

♣ Finnegan’s Mixed Grill with beef, pork, chicken fillet and spareribs 
Mixed Grill met biefstuk, varkensvlees, kipfilet en spareribs 

♣ Coffee/tea with our famous homebaked Brownie  
Koffie/thee met een heerlijke huisgemaakte Brownie 
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Starters 

♣ Homemade Tomato soup served with a dash of cream, 
French bread and butter 

Huisgemaakte tomatensoep met een scheutje room, stokbrood en roomboter 

♣ Homemade quiche with bacon bits and cheddar cheese 
Huisgemaakte quiche met spekjes en cheddarkaas 

♣ Beef Carpaccio with a pesto dressing, mature 
cheese, and lettuce. 

Een rundercarpaccio met pestodressing, oude kaas en sla 

Mains 

♣ Finnegan’s Spare Ribs with garlic and chilli sauce 
Spare ribs geserveerd met knoflook- en chilisaus 

♣ Irish Lamb Stew with vegetables and potatoes 
Stoofschotel van lamsvlees, grof gesneden groenten 

en aardappels 
  

♣ Grilled Salmon fillet with dill sauce 
Gegrilde zalmfilet, met dillesaus 

♣ Vegetarian Strudel 
Vegetarische strudel met feta, spinazie en champignons 

Desserts 

♣ Fruit Sorbet served with seasonal fruit 
Fruit sorbet geserveerd met seizoensfruit 

♣ Cheese cake made with White chocolate and Baileys 
Huisgemaakte cheesecake met witte chocolade en Baileys 

♣ Guinness chocolate cake with Baileys cream frosting 
Huisgemaakt Guinness chocoladetaart gegarneerd met 

Baileys room 
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Starters 

♣ Homemade onion soup, served with a cheese topped crouton 
Huisgemaakte uiensoep met een gegratineerde crouton 

♣ Crispy filo rolls filled with goat’s cheese, sundried tomato and honey 
Filodeeg-rolletjes met geitenkaas, zongedroogde tomaat en honing 

♣ Smoked Salmon with dill and mustard dressing  
Gerookte zalm met dillemosterd-dressing 

Mains 

♣ Grilled Salmon fillet with dill sauce 
Gegrilde zalmfilet, met dillesaus 

♣ Grilled rump steak (250gr) with a creamy mushroom sauce 
Gegrilde kogelbiefstuk (250gr) met een romige champignonsaus 

♣ Finnegan’s Mixed Grill with beef, pork, chicken fillet and spareribs 
Mixed Grill met biefstuk, varkensvlees, kipfilet en spareribs 

♣ Vegetarian Strudel with feta cheese, spinach and mushrooms 
Vegetarische strudel met feta, spinazie en champignons 

Desserts 

♣ Homemade Brownies Ice-Cream with whipped cream 
Huisgemaakt Brownies ijs geserveerd met slagroom 

♣ Cider Apple Pie with ice-cream and whipped cream 
Huisgemaakte appeltaart met cider, roomijs en slagroom 

♣ Cheese cake made with White chocolate and Baileys 
Huisgemaakte cheesecake met witte chocolade en Baileys 


