Bieren van de tap en flesbier.
Amstel tapbier fluitje

€ 2,10

Amstel tapbier Amsterdammer

€ 2,50

Brand tapbier fluitje

€ 2,10

Brand tapbier Amsterdammer

€ 2,50

Amstel radler flesbier

€ 3,25

Amstel radler flesbier 0.0

€ 3,00

Amstel flesbier 0.0

€ 3,00

Brand Bok flesbier

€ 3,25

Palm flesbier

€ 3,25

Affligem blond flesbier

€ 4,00

Wieckse witte flesbier

€ 3,25

Heel speciaal:
Leffe bierre de Noël flesbier

€ 4,00

Frisdranken en vruchtensap.
Pepsi cola flesje

€ 2,00

Pepsi cola Light

€ 2,00

7 up flesje

€ 2,00

Sisi sinas flesje

€ 2,00

Rivella flesje

€ 2,00

Royal club tonic flesje

€ 2,00

Royal club bitter lemon flesje

€ 2,00

Royal club cassis flesje

€ 2,00

Royal club appelsap flesje

€ 2,00

Royal club jus de orange flesje

€ 2,25

Spa reine flesje

€ 2,00

Spa intense flesje

€ 2,00

Ice tea lipton Sparkling

€ 2,25

Ice tea lipton Green

€ 2,25

Hoofdgerechten.
Souflaki steak

€ 16,25

Grieks gekruide varkens filet (2 stuks)met verse tuinkruiden

Gegrilde Haasbiefstuk

€ 19,95

Biefstuk van de ossenhaas (180 gr) van de gril met kr.boter

Spareribs

€ 16,85

Gemarineerde varkens spareribs met sausjes

Zalm of Victoriabaars

€ 16,75

Filet (220gr) in kruidenboter gebakken met ui en garnaaltjes

Schnitzel of Holsteiner schnitzel

€ 14,95

Malse slagersschnitzel met of zonder gebakken ei.

Vegetarisch stoofpotje

€ 14,50

Stoof van champ, ui, paprika, tuinkruiden, tomaten en saus,
gegratineerd met kaas

Varkenshaas medaillons

€ 18,95

In roomboter gebakken varkenshaas medaillons met kr.boter

Gegrilde kipfilet
Heerlijk gegrilde kipfilet met ananas

€ 16,50

Wij serveren onze gerechten altijd met twee verse
groenten, gebakken aardappelen, patat en rauwkost
salade.

Uw maaltijd nog completer.
Maak uw gerecht nog meer naar uw wens en
voeg iets extra toe !

Stroganoff saus

€ 3,25

Pepersaus

€ 3,25

Champignon Roomsaus

€ 3,25

Portie gebakken spek, ui, paprika

€ 3,50

Portie gebakken champignons

€ 2,50

Portie gebakken ui, champignons

€ 3,00

Portie gebakken spek en uien

€ 3,50

Wij maken al onze producten zelf, wij gebruiken vlees
van de zelf slachtende slager (Anema Bolsward) Halen
onze groenten dagelijks vers. Marineren en verwerken
alles zelf tot het bij u op het bord ligt en maken sausen
en soepen zoals het een goede kok betaamd!
En dat proef je ! Eet Smakelijk!

Koude en warme dranken.
Kop koffie

€ 2,00

Grote kop koffie

€ 3,00

Cappuccino

€ 2,25

Koffie verkeerd

€ 2,25

Thee (diverse smaken)

€ 2,00

Chocolademelk koud

€ 2,00

Chocolademelk warm

€ 2,25

Chocolademelk warm met slagroom

€ 2,50

Melk

€ 2,00

Karnemelk

€ 2,00

Fristie

€ 2,00

Speciale koffie
Dokkummer Koffie

€ 5,85

Irish Koffie

€ 5,85

Koffie likor 43

€ 5,85

Sterke dranken .
Jonge jenever

€ 2,20

Oude jenever

€ 2,50

Berenburgje

€ 2,20

Vieux

€ 2,20

Bessen jenever

€ 2,20

Citroenjever

€ 2,20

Brandewijn

€ 2,20

Skylger juttersbitter

€ 2,40

Nobeltje

€ 2,40

Jachtbitter

€ 2,40

Jagermeister

€ 2,50

Whiskey (vanaf)

€ 4,75

Cognac (vanaf)

€ 4,75

Likeuren (vanaf)

€ 3,50

Rum

€ 3,50

Nagerechten
Fruitsalade van vers fruit

€ 5,75

Een bom van vitamines en heerlijk vers met slagroom

Sinaasappel caramel Roomijs

€ 4,75

Heerlijk roomijs met sinaasappeltopping, carame,l slagroom

Dame blance

€ 5,00

Roomijs met Slagroom en warme chocoladesaus

Tokkel Dame blance

€ 5,50

Roomijs met advocaat , slagroom en chocoladesaus

Appel kaneel ijs.

€ 6,75

Roomijs Met slagroom warme appel met kaneel en suiker

Coupe eigen keus.

€ 4,75

Kies uw eigen smaak italiaans ijs (vraag welke smaken).

Koffie royal
Koffie met een likeurtj,e bonbon en petit four

€ 6,75

Pizza
Pizza margeurita

€ 7,25

Met tomatensaus en kaas

Pizza Salami

€ 8,25

Met tomatensaus, salami en kaas

Pizza tuna

€ 9,50

Met tomatensaus, tonijn en kaas

Pizza vulcano

€ 9,50

Met tomatensaus, ham, champignons en kaas

Pizza Hawaï

€ 8,75

Met tomatensaus, ananas en kaas

Pizza Bolognese

€ 9,95

Met tomatensaus, pittig gehakt en kaas

Pizza vegetariana

€ 10,95

Met tomatensaus, champignons, ui,paprika en kaas

Pizza Palomino rosso

€ 12,75

Met tomatensaus, paprika, ui, shoarma, salami en kaas

Seizoenmenu. € 32,50
Bos paddenstoelen soep
Licht gebonden soep met diverse bosaddestoelen en kruiden

Eendenborst file
Gebraden in roomboter met sinaasappel honing saus

Roomijs a la platteland
Roomijs met boerenjongens en slagroom!

Natuurlijk:
Krijgt u stokbrood, kruidenboter en tapenade
bij de soep.
Ook de hoofdschotel wordt geserveerd met verse
groenten en aardappelen garnituur.

Efkes een flauwbiet.
Heerlijke hapjes voor bij uw borrel, fris of wijn.

Tapas Mediterrane

€ 7,50

3 schaaltjes: olijven, choriso worst, gevulde pepedew,

Fryske platte lan tapas

€ 7,50

3 schaaltje: Nageltsiis, Droege woarst, Ljirre mei aai.

Typisch Hollands tapas

€ 4,50

10 bitterballen met mosterd

Rondje warm

€ 5,00

2x5 verschillende warme hapjes en een sausje

Nootjes en zoutjes garnituur

€ 4,50

Schaaltje nootjes, zoutjes en kaasstengels.

Vers gebakken Stokbrood
Natuurlijk met kruidenboter en Tapenade

€ 4,50

Snacks
Portie patat

€ 2,25

Patat mayonaise

€ 2,50

Patat speciaal

€ 3,00

Patat pinda

€ 3,00

Patat oorlog

€ 3,00

Patat shoarma

€ 7,50

Frikandel/ kroket

€ 2,00

Goulash kroket

€ 2,50

Frikandel speciaal

€ 2,50

Kip loempia

€ 4,00

Gehaktbal

€ 4,50

Kaassouffle

€ 2,25

Bamischijf

€ 2,75

Lunchgerechten
Gehaktbal brood

€ 6,50

Twee kroketten met brood

€ 5,95

Schnizel met brood

€ 8,25

Varkenshaas saté met brood

€ 9,50

Boeren omelet met brood

€ 7,50

Omelet champignons met brood

€ 7,25

Omelet ham of kaas met brood

€ 7,25

Italiaanse omelet met brood

€ 7,50

Omelet naturel met brood

€ 6,50

Uitsmijter (mei een broedsje)

€ 6,75

Sterke dranken .
Jonge jenever

€ 2,20

Oude jenever

€ 2,50

Berenburgje

€ 2,20

Vieux

€ 2,20

Bessen jenever

€ 2,20

Citroenjever

€ 2,20

Brandewijn

€ 2,20

Skylger juttersbitter

€ 2,40

Nobeltje

€ 2,40

Jachtbitter

€ 2,40

Jagermeister

€ 2,50

Whiskey (vanaf)

€ 4,75

Cognac (vanaf)

€ 4,75

Likeuren (vanaf)

€ 3,50

Voorgerechten.
Ruccolla Salade

€ 6,50

Ruccolla sla met geitenkaas, rode ui gekookt ei en dressing

Gerookte kip, Salade

€ 6,50

IJsbergsla, kipreepjes, saranoham cherrytomaatjes en griekse
youghurt

Zalmpotje van de chef

€ 7,25

Gerookte zalmsnippers met sla,appel,rode ui en whisky
cocktailsaus

Gebakken mosselen

€ 7,75

Mosselen gebakken in de kruidenboter met uitjes, paprika en verse
tuinkruiden

Garnalen potje a la chef

€ 8,50

Gebakken garnalen met tomaatjes uitjes en Italiaanse kruiden

Deze gerechten worden geserveerd met
stokbrood, kruidenboter en tapenade.

Soepen.
Tomatensoep

€ 4,25

Heerlijk gevulde soep met groenten, balletjes en verse tomaat.

Aspergesoep

€ 4,25

Heerlijk romige soep met asperges, rode ui en peterselie

Heldere Kippensoep

€ 4,25

Een krachtig getrokken bouillon met vermicelli, kip en lente ui

Mosterdsoep

€ 4,25

Gebonden soep met reepjes ham, ui en peterselie

Champignonsoep

€ 4,25

Gebonden romige soep met champignons en bieslook

Groentesoep
Gevulde soep met ballen, vermicelli en groenten

Al onze soepen zijn eigen gemaakt !

€ 4,25

Wijnen.
Droge witte wijn

€ 2,75

Zoete witte wijn

€ 2,75

Rode wijn

€ 2,75

Rose

€ 2,75

Rode port

€ 2,75

Witte port

€ 2,75

Cherry droog / medium

€ 2,75

Martini bianco

€ 2,75

Campari

€ 3,00

Wijnen per fles.
Witte wijn
El potro Frison

zacht karakter

€ 18,00

El toro Frison

droog/balans

€ 18,00

El potro Frison

medium/zoet

€ 18,00

O potro Frison

fris/fruitig

€ 22,50

Pinot blanc

droog/zacht

€ 22,50

Riesling

droog/fruitig

€ 22,50

El toro Frison

zuiver/fruitig

€ 18,00

Le cheval Frison

kruidig/bessen

€ 24,50

Frison limited

vol aroma

€ 32,80

El potro Frison

vol/fruitig

€ 18,00

El toro Frison

stevig/balans

€ 21,50

Rode wijn

Rose wijn

