Lunch kaart: 12:00 tot 17:00

Diner kaart: v.a. 17:00

Tomaten crème soep
€ 4,95
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en basilicum
Soep van de dag
€ 4,95
Een wisselende soep met oerbrood en kruidenboter
Tosti ham en/of kaas van oerbrood
Keuze uit wit of bruin brood

€ 4,35

Tosti croque-madame
€ 6,15
Gerookte kip met boerenkaas, ei en asperge op wit of bruin
oerbrood
Uitsmijter ham en/of kaas
2 eieren op wit of bruin oerbrood

€ 9,25

Uitsmijter “De Boergondiër”
€ 10,25
3 eieren met lamsham op wit of bruin oerbrood
Groene vegetarische salade
€ 12,50
Salade met artisjok, asperges, geroosterde tomaat en dressing
van aceto balsamico
Eventueel met kipfilet of lamsham
€ 13,50

Voorgerechten

Broodplank
€4,Met kruidenboter en groente dip (prijs per 2 personen)
Tomaten crème soep
€ 4,95
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en basilicum
Soep van de dag
€ 4,95
Een wisselende soep met oerbrood en kruidenboter
Carpaccio
€7,95
Met oude kaas, geroosterde nootjes, salade en een crème van
aioli
Charcuterie
€10,75
Heerlijke streekplank met verschillende kaas-, vlees- en
vissoorten geserveerd met mosterd
Wijn tip: Frison Syrah Rosé
Gerookte zalmtartaar
€11,25
Met komkommer, geroosterde mosterd, salade van radijs,
yoghurtdressing en krokant bladerdeeg
Wijn tip: Frison Chardonnay

Hoofdgerechten

Dessert

Maaltijdsalade kip
€14,50
Salade met gerookte kip en yoghurtdressing
Wijn tip: Domaine V La Grage - Pinot Noir

Sorbet de Jerden
3 soorten ijs met vers fruit

€9,25

Lauwwarme brownie
Met rood fruit en slagroom

€9,25

Vegetarische maaltijdsalade
€14,50
Salade met vegan en aceto balsamico dressing
Wijn tip: Frison Syrah Rosé
Rijkgevulde quiche
Quiche met groenten en saus van pesto
Wijn tip: Frison Syrah Rosé

€16,50

Rundersukade
€17,50
Sukade met knolpuree en jus van de sukade
Wijn tip: Domaines des Fontaines - Réserve
Gebakken koolvis
€18,Koolvis met geroosterde venkel en pompoen met een saus van
knoflook
Wijn tip: Villa Monsignore – Langhe Arneis
Gegrilde steak
€19,50
Steak met oer-wortels en een jus van rode port
Wijn tip: Villa Monsignore – Barbera D’Asti
Al onze hoofdgerechten (m.u.v. de salades) worden
geserveerd met gebakken aardappels, friet, warme groentes
en een rabarber compote

Tarte tatin
€8,25
Omgekeerde appeltaart met karamelsaus, notencrunch en
mokka-berenburgijs
Bananensplit
Softijs met banaan en warme chocoladesaus

€7,50

Aardbeien ijs
Met slagroom

€4,50

Vanille-ijs
Met slagroom

€4,50

Bistro Milkshake
€4,50
Gemaakt van softijs en melk met slagroom
Keuze uit Aardbei, Banaan, Vanille of Chocolade

Borrel kaart:

Kinder kaart:

Broodplank
€4,Met kruidenboter en groente dip (prijs per 2 personen)

Kinderbox
€6,75
Kidsbox met snack, friet, mayonaise, appelmoes en een
kinderspeeltje
Keuze uit kip nuggets, frikandel, kroket of kibbeling

Charcuterie
€10,75
Heerlijke streekplank met verschillende kaas-, vlees- en
vissoorten geserveerd met mosterd
Wijn tip: Frison Syrah Rosé
Bitterballen
Bitterballen zijn per stuk met mosterd

€0,80

Bittergarnituur
€3,50
6 stuk bittergarnituur met mayonaise en curry

Kleine pizza (Ø22cm)

€7,50

Margherita:

tomaat, mozzarella, oregano

Salami:

tomaat, mozzarella, salami

Prosciutto:

tomaat, mozzarella, ham

Funghi:

tomaat, mozzarella, champignon

Poverella:

tomaat, mozzarella, ui

Cipolle:

tomaat, mozzarella, champignon, ui

Colomba:

tomaat, mozzarella, ham, ui

Hawaii:

tomaat, mozzarella, ham, ananas

Kinderijsje
Softijs met spikkels en slagroom

€2,10

Warme dranken

Koude dranken

Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolade melk
Warme chocolade melk met slagroom
Thee

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

Gebak
Huisgemaakte Appel-kruimel gebak
Gebak uit assortiment

€ 3,25
€ 3,25

Aanbieding: koffie + gebak

€ 5,=

Speciale koffie
Irish Coffee
€6,50
Koffie met whisky, basterdsuiker en slagroom
French Coffee
Koffie met Grand Marnier en slagroom

€6,50

Spanish Coffee
Koffie met Licor43 en slagroom

€6,50

Italian Coffee
Koffie met Amaretto en slagroom

€6,50

Dokkumer Coffee
Koffie met berenburg en slagroom

€6,50

Cola
Cola light
Cola zero
Fanta
Sprite
Cassis
Spa rood
Spa blauw
Rivella
Bitter lemon Finley
Tonic Finley
Ginger ale Finley
Fuze tea green
Fuze tea sparkling
Fuze tea mango
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 perensap
Schulp sinaasappelsap klein
Schulp sinaasappelsap groot
Schulp tomatensap

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

Bieren

Wijnen
Huiswijn

€3,95 p. glas
€17,50 p. fles

Tapbier
Alfa tapbier 0,25 cl
Alfa tapbier 0,50 cl

€ 2,35
€ 4,25

La Trappe assortiment
Puur
Witte Trappist
Blond
Dubbel
Trippel
Isid’or
Quadrupel
Bockbier

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25

Speciaalbier
De Molen Hop & Lief
Kriek max
Weihenstephander
De 8 Fan Sleat
Grutte Pier
Kâld kletske
Bear Cider
Radler 2.0%

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 3,25

Reinhart
Zoete witte wijn

€7,50 p flesje

Alcoholvrij bier
Radler 0.0%
Heineken 0.0%
Weihenstephander 0.0%

Sinzero Chardonnay
Witte wijn in een fles van 375ml (2 glazen)

€ 3,25
€ 3,25
€ 4,25

Noa Sparkling
Sparkelende wijn van 200ml

€4,- p flesje

Frison Chardonnay
Droge witte wijn
Frison Sauvignon Blanc
Droge witte wijn
Frison Syrah
Rosé
Frison Cabernet Sauvignon
Rood
Frison Merlot
Rood

Alcohol vrije wijnen

Overige wijnen
Port wijnen

€4,30 p. glas

Caves Santa Marta – Tawny Port
Mooie lichtbruine kleur, neus met koffie, karamel en cacao, in
de mond rijp fruit, abrikoos, perzik met volle pittige afdronk
Caves Santa Marta – Ruby Port
Aroma’s van rijp rood fruit, eik en chocolade, mond vullend
dikke smaak met goede zuurbalans en een volle afdronk met
milde tannines
Caves Santa Marta – White port
Neus met dik fruit, volle smaak, hint van vanille, rozijnen,
honing en noten. Sappige zoete en lange dikke afdronk.

Wit
El Potro Frison - Verdejo-Airen
€4,95 - Fles €22,50
Verfrissende witte wijn met zomers fruit en milde zuren
Villa Monsignore - Langhe Arneis
€5,25 - Fles €26,50
Helder geel van kleur witte wijn met een perfect in balans
lang houdende, vol en fruitige smaak

Rosé
El Potro Frison – Tempranillio
€4,80 - Fles €21,50
Fruitige rosé met een zoetje en een rijke afdronk

Rood
Domaines des Fontaines – Réserve
€4,95 - Fles €22,50
Rode wijn met diepe donkere kleur, goede smaak van zwart
fruit, kruiden en een hint van leer
Domaine V La Grage – Pinot Noir
€4,95 - Fles €22,50
Rode wijn met delicate aroma’s en een lange afdronk. Zeer
elegant met een kern van rode bessen, aardbeien, kersen,
zachte specerijen en een vleugje vanille
Villa Monsignore – Barbera D’Asti
€5,95 - Fles €26,50
Witte wijn met een rijke en volle smaak van donker fruit met
een hint van pruimen en braambessen.

Cocktails

Binnen- en buitenland gedestilleerd
Berenburg
Apfelkorn
Cognac
Whisky
Bacardi
Hendriks Gin
Damrak gin
Sherry pedro ximenz
Noilly prat
Advocaat
Amaretto
Baileys
Calvados
Limoncello pallini
Bessenjenever
Martini
Licor43
Grand marnier
Jenever
Wodka
Malibu

€ 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
€ 4,30

Baseball Pleasure
Whisky, wodka en sinaasappelsap

€9,50

Berenjus
Berenburg en sinaasappelsap

€8,50

Boccie Ball
Amaretto en sinaasappelsap

€8,50

Cowboy Roy
Wodka, rum en sinaasappelsap

€9,50

Dionisia
Wodka, malibu en sinaasappelsap

€9,50

Flaming Jesse
Wodka, Malibu, Bailey’s en sinaasappelsap

€9,50

Kentucky Appleseed
Whisky en appelsap

€8,50

Navel Caribbean Love
Malibu en sinaasappelsap

€8,50

Neumann
Whisky en sinaasappelsap

€8,50

Screwdriver
Wodka en sinaasappelsap

€8,50

Screwdriver #2
Rum en sinaasappelsap

€9,50

Screwdriver #3
Wodka, appelsap en sinaasappelsap

€9,50

Sonne Amore
Berenburg, amaretto en sprite

€9,50

Sunflower Highball
Wodka, Licor43 en sinaasappelsap

€9,50

Tatanka
Wodka en appelsap

€8,50

The Glove Doesn’t Fit
Cognac en sinaasappelsap

€8,50

The Irish Roundhouse
Whisky, wodka en sinaasappelsap

€9,50

Plate Kroket
Plate Kipnuggets (5 stuks)
Plate Frikandel
Plate Kaassoufflé
Plate Kipsaté
Plate 2 Vietnamese loempia’s
Plate Boergondiër Burger
Plate Boeren Schnitzel
Plate Kibbeling
Plate Spareribs
Plate Lekkerbek

€9,25
€9,25
€9,25
€9,25
€10,50
€10,50
€11,75
€11,75
€11,=
€15,50
€10,50

De plates worden geserveerd met frites, salade en mayonaise.

Alcohol vrije Cocktails
Mojito
€7,50
Alcohol vrije Mojito met pittige ginger en spa rood
Gin-Tonic
Alcohol vrije gin met Finley Tonic

Plates

€7,50

Cloudem Gold
€3,95
Champagne cocktail met ananas smaak en spa rood
Cloudem Bronze
€3,95
Champagne cocktail met perzik smaak en spa rood

Snacks
Patat
Kroket
Frikandel
Kaassoufflé
Kipnuggets (5 stuks)
Bittergarnituur (6 stuks)
Kipsaté
2 Vietnamese Loempia’s
Boergondiër burger
Boeren Schnitzel
Portie Kibbeling (incl. ravigottesaus)
Lekkerbek
Div. sauzen

€1,80
€1,90
€1,75
€1,75
€2,00
€2,75
€4,=
€4,=
€4,75
€4,75
€4,50
€4,=
€0,50

Saus assortiment: Mayonaise, Curry, Ketchup, Speciaal, Saté,
Ravigotte, Boerenmix

Pizza’s (Ø28)
Al onze pizza’s worden belegd met tomatensaus en
mozzarella

Napoletana
ansjovis, kappertjes

€9,75

Margherita
oregano

€8,25

Hawaii
ham, ananas

€9,75

Salami
salami

€8,75

Svedese
ham, ui, ei

€9,95

Prosciutto
ham

€8,75

Vegetariana
asperge, ei, spinazie

€10,50

Funghi
champignon

€9,=

De Jerden
spek, ham, salami, ui, champignons

€12,25

Poverella
ui

€9,15

Boergondiër
rookvlees, ui, champignons, ei

€13,25

Cittadina
paprika, uien

€9,25

Meatlovers
ham, spek, salami, rookvlees

€13,25

Cipolle
champignon, ui

€9,25

Stagioni
€13,50
champignons, ham, salami, ansjovis, olijven, kappertjes

Isola Bella
salami, ui

€9,50

Fryske Quatro Fromage
Een pizza met vier beroemde Friese kazen

Vulcano
champignon, ham

€9,75

Vesuvio
champignon, salami

€9,75

Colomba
ham, ui

€9,75

€14,50

