Lunch kaart:
Tosti ham en of kaas van oerbrood
€ 4,35
12 uurtje (gehaktbal mini op brood, tosti kip, spiegel ei ham
en of kaas, heerlijke kopje dag soep)
€ 11,95
Tosti croque- madame gerookte kip met boerenkaas, ei en
asperge
€ 6,15
Meergranen bol met carpaccio van gerookte biefstuk, pesto
van broccoli, gemarineerde radijs, riperkrite kaas en
geroosterde noten
€ 8,95
Uitsmijter “De Boergondiër” 3 eieren met lamsham en keuze
uit wit of bruin brood
€ 10,25
Saté van kippendij met koolsalade maisbol en kruidenboter
€ 9,00
Salade van geitenkaas met gebakken peer, hazelnoten, wilde
kruiden van de camping en dressing van vlier en appel
€ 12,50
Soep van de dag met brood van de bakker en kruidenboter
€ 4,95

Diner kaart:

Voorgerecht
Rode bieten soep met draadjesvlees en groene kruiden
€ 4,95
Soep van de dag met brood van de bakker en kruidenboter
€ 4,95
Carpaccio van gerookte biefstuk met pesto van broccoli,
gemarineerde radijs, riperkrite kaas en geroosterde
cashewnoot
€ 7,95
Cocktail van gerookte paling met groene salade, komkommer,
rivier kreeftjes en rode bieten dressing
€ 10,75
Broodplank van de bakker met huisgemaakte kruiden boter
en groenten spread
€ 4,00

Hoofgerechten
De boergondier burger
Friese bol met zoet/zure courgette, sla, bacon, oude kaas, en
speciaal saus van fryske hynder
€ 16,50
Friese Stoofpot van rund geserveerd met glaasje hout gerijpte
berenburg van weduw Joustra
€ 17,50
Entrecote met huisgemaakte pepersaus
€ 19,75
Vis van het moment
Vraag de bediening naar de vangst van de dag
€ 20,50
Risotto van parelgort met zuring, wilde kruiden, gebrande prei
en jus van wortel en laurier
€ 14,50
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
Oma`s aardappels, verse friet, warme seizoensgroenten en
compote van appel/rabarber/zwarte bes

Dessert
Kaasplank van 5 soorten boerenkaas geserveerd met oude
port, chutney en vijgenbrood
€ 12,75
Weckpot met 3 soorten boerenijs van “de Bûterkamp” , verse
vruchten en slagroom
(yoghurt-bloedsinaasappel, sorbet citroen, yoghurt
bosvruchten)
€ 9,25
Fryske oranje koek met chutney van cranberry en ijs van
mokka-berenburg
€ 8,25
Rabarberplaatcake met ijs van advocaat en slagroom
€ 7,50
Aardbeien room ijs met bosvruchten en dumkes likeur
€ 6,50
Vanille ijs met gemarineerde appel en karamel
€ 6,00

Borrel
Streekplank met verschillende streekkazen en streekworsten
(vanaf 2 personen prijs P.P)
€ 7.75
9 stuks Mini gehaktballetjes met 3 soorten saus
(pepersaus, mosterd van frysk hynder en pindasaus)
€ 8,75
Charcuterie met ananas en zoet/zure courgette, zilveruien en
gemarineerde olijven
(vanaf 2 personen prijs P.P)
€ 10,25
Bittergarnituur met mosterdmayonaise en curry
€ 6,75
Bitterballen met mosterd van frysk hynder per stuk
€ 0,80
Broodplank van de bakker met huisgemaakte kruiden boter
en groenten spread
€ 4,00

Kinder menu kaart
Kinderbox met kip nuggets
(schulp vruchtensap, mayonaise, appelmoes, kinderspeeltje)
€ 6,75
Kinderbox met frikandel
(schulp vruchtensap mayonaise, appelmoes, kinderspeeltje)
€ 6,75
Kinderbox met kroket
(schulp vruchtensap, mayonaise, appelmoes, kinderspeeltje)
€ 6,75
Mini kip schnitzel met gebakken aardappels en groenten
€ 7,45
Poffertjes met roomboter en poedersuiker
€ 3,95
Kinder ijsje van kinderbueno bar met slagroom
€ 2,10

Dranken kaart
Koffie en thee
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
warme chocolade melk
warme chocolade melk met slagroom
Thee
Vers gebak van bakkerij Twijnstra uit Sloten

€ 2,25
€ 2,70
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,90
€ 2,10
€ 3,25

Aanbieding: koffie + gebak

€ 5,=

Frisdranken
Cola
Cola light
Fanta
Sprite
Cassis
Spa rood
Spa blauw
Rivella
Bitter lemon Finley
Tonic Finley
Ginger ale Finley
Fuze tea green
Fuze tea sparkling
Fuze tea peach hibiscus
Chocomel
Fristi
Schulp appelsap klein
Schulp appel/aardbei klein
Schulp appel/cranberry klein
Schulp appel/framboos klein
Schulp appel/kersen klein
Schulp appel/peren klein
Schulp appel/vlierbes klein
Schulp sinaasappelsap klein
Schulp sinaasappelsap groot

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 3,10

Bieren
Alfa tapbier 0,25 cl
Alfa tapbier 0,50 cl
La Trappe Puur
La Trappe Witte Trappist
La Trappe Blond
La Trappe Dubbel
La Trappe Trippel
La Trappe Isid’or
La Trappe Quadrupel
La Trappe Bockbier
De Molen Hop & Lief
Kriek max
Weihenstephander
De 8 Fan Sleat
Grutte Pier
Kâld kletske
Bear Cider
Bavaria Radler 2.0%
Bavaria 0.0%

€ 2,35
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 3,25
€ 3,25

Wijnen
Huiswijn
El Potro Frison, Verdejo-Airen
Blanco Vino de la Tierra de Castilla
Verfrissende wijn met zomers fruit en milde zuren
Per glas € 3,95 per fles € 14,50
El Potro Frison, Tempranillo
Rosado Vino de la Tierra de Castilla
Fruitige rosé met een zoetje en een rijke afdronk
Per glas € 3,95 per fles € 14,50
El Potro Frison, Tempranillo
Tinto Vino de la Tierra de Castilla
Soepele fruitige rode wijn met zachte tanines
Per glas € 3,95 per fles € 14,50
Terre des Fontaines, wit, Chardonnay
Droge witte wijn met tonen van citrus, bloemen, laurier
Per glas € 3,95 per fles €14,50
Terre des Fontaines, rosé Syrah
Aromatische rosé van zacht rood fruit en een klein zuurtje
Per glas € 3,95 per fles € 14,50
Terre des Fontaines, rood, Cabernet Sauvignon
Heldere rode wijn met een vleugje van rood fruit en vanille
Per glas € 3,95 per fles € 14,50
Reinhart, Mosel Lieblich zoete witte wijn
Per glas € 3,95 per fles (1 liter) € 14,50

Overige wijnen
Mousserende wijn
Frison Brûzer, Hearlike Bûltsjewyn
Herkomst: Frankrijk
Druiven:
Ugni Blanc
Kenmerken: Lichtgele kleur met heldere reflecties. Mooie
en fijne cordon van bubbels en in de geur vers
fruit. Het smaakprofiel onthult een beetje appel
en peer met een verfrissende nasmaak van
limoen.
Per glas € 4,20 per fles € 18,00
Port wijnen
Caves Santa Marta, Tawny Port
Herkomst: Portugal, Douro
Druiven:
Tinta Barroca, Tinta Roriz, Franca
Kenmerken: Mooie lichtbruine kleur, neus met koffie, caramel
en cacao, in de mond rijp fruit, abrikoos, perzik,
volle pittige afdronk
Per glas € 4,30
Caves Santa Marta, Ruby Port
Herkomst: Portugal, Douro
Druiven:
Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Nacional
Kenmerken: Aroma’s van rijp rood fruit, eik en chocolade,
mondvullend, dikke smaak met goede
zuurbalans, volle afdronk met milde tannines
Per glas € 4,30

Dessert wijnen
Caves Santa Marta, White Port
Herkomst: Portugal, Douro
Druiven:
Malvasia Fina, Fernao Pires, Arinto
Kenmerken: Neus met dik fruit, volle smaak, hint van vanille,
rozijnen, honing en noten, sappig zoetje, lange
dikke afdronk
Per glas € 4,30
Monastrell Dulce Enesencia, Bodegas La Purisima, Yecla
Herkomst:
Spanje, Yecla
Druiven:
Monastrell
Kenmerken: Zacht zoet, rijp rood fruit, kersen, kruidig, tonen
van cacao, zwarte peper, lange intense afdronk.
Per glas € 4,90 per fles € 28,50

Witte wijnen
Domaines des Fontaines, réserve, wit
Herkomst: Frankrijk, Languedoc
Druiven:
Chardonnay, Viognier
Helder goudgeel van kleur. Elegant met een
Kenmerken: smaak van Mango, Ananas en een hint van
bloemige noten.
Per glas € 4,95 per fles € 26.50
Domaine V La Grange IGP OC, wit, Sauvignon Blanc
Herkomst: Frankrijk, Languedoc
Druiven:
Sauvignon
Zeer helder gouden kleur. Een intense neus met
tinten van paddenstoelen en verse buxus,
Kenmerken: gevolgd door hints van citrusvruchten zoals
grapefruit en limoen. Fruitige smaak met een
juiste zuurgraad zorgt voor een lange dronk.
Per glas € 4,95 per fles € 26,50

Villa Monsignore, Langhe Arneis DOCG
Herkomst: Italië, Piëmonte
Druiven:
Arneis
Kenmerken: Helder geel van kleur. Smaak is vol, fruitig, lang
houdend en perfect in balans.
Per glas € 5,25 per fles € 28,50

Rose wijnen
Weinkellerei Kessler Zink, Portugieser Weissherbst Lieblich
Herkomst: Duitsland, Reinhessen
Druiven:
Portugieser
Kenmerken: Zeer aromatisch neus, floraal, licht rood fruit
van aardbeien en frambozen, vlierbloesem,
sappig met frisse zuren
Per glas € 4,80 per fles € 27,95
Bodegas Escudero S.L. (Navarra), Vino Rosado Logos 2013
Herkomst: Spanje, Rioja
Druiven:
Garnacha 70% + Tempranillo 30%
Per glas € 4,95 per fles € 28,50

Rode wijnen
Domaines des Fontaines, réserve, rood
Herkomst: Frankrijk, Languedoc
Druiven:
Merlot, Syrah
Deze rode wijn heeft een diepe donkere kleur.
Kenmerken: Goede smaak van rijp zwart fruit, enkele kruiden
en zo nu en dan een hint van leer.
Per glas € 4,95 per fles € 26,50
Domaine V La Grange IGP OC Pinot Noir
Herkomst: Frankrijk, Languedoc
Druiven:
Pinot Noir
Een rode wijn die zich ontwikkeld heeft met
zeer delicate aroma's en een lange afdronk. Zeer
Kenmerken: elegant met een kern van rode bessen,
aarbeien, kersen en zachte specerijen met een
vleugje vanille.
Per glas € 4,95 per fles € 26,50
Villa Monsignore, Barbera d'Asti DOCG
Herkomst: Italië, Piëmonte
Druiven:
Barbera
Kenmerken: Rijke smaak van donker fruit met een hint van
pruimen en braambessen. Volle smaak.
Per glas € 4,95 per fles € 28,50

Binnen en buitenlands gedistilleerd
Berenburg
Apfelkorn
Cognac
Whisky
Bacardi
Hendriks Gin
Damrak gin
Sherry pedro ximenz
Noilly prat
Advocaat
Amaretto
Baileys
Calvados
Limoncello pallini
Bessenjenever
Martini
Licor 43
Grand marnier
Jenever
Wodka

€ 2,50
€ 4,30
€ 5,50
€ 5,10
€ 4,60
€ 4,50
€ 4,30
€ 5,10
€ 4,30
€ 3,20
€ 4,30
€ 4,30
€ 5,50
€ 4,30
€ 2,50
€ 5,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 2,50
€ 4,60

Afhaal kaart
Pizza`s:
Pizza Margherita: tomaat, mozzarella, oregano
€ 8,25
Pizza hawai: tomaat, mozzarella, ham, ananas
€ 9,75
Pizza vegetariano: tomaat, mozzarella, asperge, ei, spinazie
€ 10,50
Pizza de Jerden: tomaat, mozzarella, spek, ham, salami, ui,
champignons
€ 12,25
Dagmenu:
Spreek voor het dagmenu een van onze medewerkers aan.
Deze daghap zal dagelijks variëren en zal seizoen`s gebonden
zijn.

Snack`s:
Patat met mayonaise

€ 1,80

Kroket

€ 1,50

Frikandel

€ 1,20

Kaassoufflé

€ 1,10

Kipnuggets

€ 1,50

