Lunch kaart: van 12:00 tot 17:00
Tomaten crème soep
€ 4,95
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella, oerbrood en
kruidenboter

Broodje Ossenworst
€ 7,50
Met een huisgemaakte uienchutney, augurk, oude kaas en
mosterdmayonaise

Klassieke uiensoep
€ 4.95
Met croutons van oude nagelkaas, oerbrood en kruidenboter

Lunch Salade Niciose
€ 12,50
Salade van sperzieboon met tonijn, gekookt ei,
mosterddressing en rode ui
Kipfilet in plaats van tonijn
€ 13,50
Vegetarisch (zonder tonijn)
€ 13,50

Soep van de dag
€ 4,95
Een wisselende soep met oerbrood en kruidenboter
Halve meter lekker eten (voor 2 pers)
Combinatie van diverse lunchgerechten

€ 12,25 p.p.

Kleine/Kinder lunch kaart:

Tosti croque-madame
€ 6,15
Gerookte kip met boerenkaas, gebakken ei en asperge op wit
of bruin oerbrood
Uitsmijter “De Boergondiër”
€ 10,25
3 eieren met lamsham op wit of bruin oerbrood
Clubsandwich kip & bacon
Rijk belegde sandwich met gezouten nacho’s

€ 8,50

Hotdog
€ 6,50
Hotdog op een broodje met keuze uit de volgende topping:
 Oude kaas, augurk, ui, rauwkostsalade en kerriemayonaise
of
 Zuurkool, gebakken spek, krokante ui en Jack Daniels saus
of
 Coleslaw salade, jalapeño, guacamole, en nacho’s

Tosti ham en/of kaas van oerbrood
Keuze uit wit of bruin brood

€ 4,35

Uitsmijter ham en/of kaas
2 eieren op wit of bruin oerbrood

€ 9,25

Pistolet gezond
Rijk belegde witte pistolet

€ 5,50

Reuzesaté
Grote satéstok met satésaus en een salade

€ 4,00

Diner kaart: v.a. 17:00

Hoofdgerechten

Voorgerechten

Steak Café Beurr de Paris
€19,50
Steak met huisgemaakte Café Beurr de Paris boter

Omgekeerde Carpaccio
€7,95
Met oude kaas, cashewnoten, salade en een crème van aioli
Eventueel klassieke carpaccio te verkrijgen
Klassieke Steak Tartaar
€ 9,75
Tartaar met getoast brood en een frisse salade
Carpaccio Boergondiër
€10,75
Dun gesneden gerookte kip met sinaasappel, walnoot en
lauwwarme geitenkaas
Vegetarisch: Rode biet in plaats van gerookte kip
Lauwwarme zalm
€ 11,50
Lauwwarme zalm uit de oven met pesto en salade van
rivierkreeft, cherrytomaat en jonge spinazie
Tomaten crème soep
€ 4,95
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella en basilicum
Klassieke uiensoep
€ 4,95
Met croutons van oude nagelkaas, oerbrood en kruidenboter
Soep van de dag
€ 4,95
Een wisselende soep met oerbrood en kruidenboter
Broodplank
€4,Met 2 soorten kruidenboter (prijs per 2 personen)

Wiener Rostbraten
€21,00
Steak met gebakken ui, paprika en champignons met augurk
en uiencrisps
Sleattemer Pie
€17,50
Stoofpot bereid in de ‘8 fan Sleat’ bier bedekt met bladerdeeg
Snoekbaars
€22,50
Snoekbaars gevangen door Freerk Visserman met gestoofde
prei en saus van citroengras en tijm
Mar en Greide
€23,50
Surf en Turf met gebakken paling en gegrilde bavette met
seizoen groenten en kruidenboter.
Luxe Boergondiër burger
€16,50
Hamburger op een meergranenbol met sla, tomaat,
komkommer, ui, spek, augurk, kaas en Jack Daniels saus
Salade Frutti di Mare
€14,50
Vissalade van schaal- en schelpdieren met zongedroogde
tomaat
Maaltijdsalade Niciose
€ 13,50
Salade van sperzieboon met tonijn, gekookt ei,
mosterddressing en rode ui
Eventueel met kipfilet of vegetarisch te verkrijgen

€ 14,50

Al onze hoofdgerechten (m.u.v. de salades) worden geserveerd met
gebakken aardappels, friet, warme groentes en een rabarber compote

Dessert

Borrel kaart:

Chocolade brûlée
€9,75
Witte chocolade crème brûlée met watermeloen en
bloedsinaasappel ijs

Charcuterie de Boergondiër
€10,75
Borrelplank met diverse vlees, vis en kaassoorten met heerlijke
dips

Citroen Cheesecake
Met roodfruit, huisgemaakte meringue en
bosvruchtenyoghurt ijs

€9,25

Sorbet de Jerden
3 soorten ijs met vers fruit

€9,25

Dame Blanche
Softijs met warme chocoladesaus

€6,50

Nacho’s (gezouten)
Met chilisaus, crème fraîche en guacamole, met keuze uit de
volgende ingrediënten:
 Rode ui, tomaat en bosui
€5,25
of
 Kip, jalapeño, paprika en bosui
€6,25
of
 Rundergehakt, tomaat, rode ui,
€7,25
paprika en bosui

Aardbeien ijs
Met slagroom

€4,50

Kaasplank
Diverse stukjes kaas met mosterd

€6,50

Vanille-ijs
Met slagroom

€4,50

12 Mini wraps
3 verschillende smaken

€8,50

6 Minipizza’s

€6,50

Bitterballen
Bitterballen zijn per stuk met mosterd

€0,80 p.st.

Lauwwarme Madeleine
€8,50
Madeleine lauwwarm met vanille ijs en karamelsaus

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

Warme dranken
Kinder kaart:
Kinderbox
€6,75
Kidsbox met snack, friet, mayonaise, appelmoes en een
kinderspeeltje
Keuze uit kipnuggets, frikandel, kroket of kibbeling
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

Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolade melk
Thee

€ 2,25
€ 2,70
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,75
€ 2,10

Gebak
Huisgemaakte Appel-kruimel gebak
Huisgemaakte luchtige bosvruchten cake
Huisgemaakte Cheese Cake

€ 3,25
€ 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

Plates (incl. frites, mayonaise en salade)
Plate Kroket
Plate Kipnuggets (5 stuks)
Plate Frikandel
Plate Kaassoufflé
Plate Gehaktbal
Plate Broodje hamburger
Plate Reuze kipsaté
Plate Vietnamese loempia
Plate Kipburger
Plate Lekkerbek
Plate Kibbeling
Plate Kippenpoot
Plate Boeren Schnitzel
Plate Spareribs

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

Snacks
Patat
Kroket
Frikandel
Kaassoufflé
Kipnuggets (5 stuks)
Broodje hamburger
Gehaktbal mayo
Reuze kipsaté
Vietnamese Loempia
Kipburger
Lekkerbek
Portie Kibbeling (incl. ravigottesaus)
Kippenpoot
Boeren Schnitzel
Spareribs

€1,80
€1,85
€1,75
€1,75
€2,00
€3,50
€3,50
€4,=
€4,=
€4,=
€4,=
€4,50
€4,75
€5,25
€8,50

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

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

€8,25

Salami
salami

€8,75

Prosciutto
ham

€8,75

Funghi
champignon

€9,=

Poverella
ui

€9,15

Cittadina
paprika, ui

€9,25

Cipolle
champignon, ui

€9,25

Isola Bella
salami, ui

€9,50

Vulcano
champignon, ham

€9,75

Vesuvio
champignon, salami

€9,75

Colomba
ham, ui

€9,75

Napoletana
ansjovis, kappertjes

€9,75

Hawaii
ham, ananas

€9,75

Svedese
ham, ui, ei

€9,95

Vegetariana
asperge, ei, spinazie

€10,50

De Jerden
spek, ham, salami, ui, champignons

€12,25

Boergondiër
rookvlees, ui, champignons, ei

€13,25

Meatlovers
ham, spek, salami, rookvlees

€13,25

Stagioni
€13,50
champignons, ham, salami, ansjovis, olijven, kappertjes
Fryske Quatro Fromage
Een pizza met vier beroemde Friese kazen

€14,50

Frutti Di Mare
Pizza met verschillende vissoorten

€14,50

