
 
 

Borrel 
  
Groene en zwarte knoflookolijven €   5,50 
 
Oude kaas en Friese worst  €   5,75 
 
Bitterballen 8st    €   7,75 
 
Bittergarnituur 12st   €   8,75 
 
Oosterse bittergarnituur (vega)  €   7,25 
 
Nacho’s      €   7,50 

met kaas, tomaat,ui, jalapeño  
en een chili dip    

 
Borrelplank     € 13,25 
Warme hapjes, kaas & worst, olijven, 
brood met tapenade & kruidenboter 
voor 2 personen 

 

 

 

Schoffies (t/m 12 jaar)  € 8,75 

Kipspiesjes met frietjes en appelmoes   

Calamaris met knoflooksaus en frietjes    

Pizzapunt met frisse salade 

Frikadel of kroket  met frietjes en mayonaise  

Plates 

Scholfilet       € 16,75 
Gepaneerde schol met remoulade 

 
Saté van de haas             € 17,25 

met satésaus en Seroendeng 
 

Kipschnitzel     € 16,25 
met een champignonroomsaus  

Alle plates worden geserveerd met frites & salade 

Starters 

Mandje brood    €  6,00  
met ratatouille en kruidenboter 
 

Mosterdsoep      €  6,25  

van groene mosterd en lenteui    

 
Tomatensoep     €  6,25  

Tomatenbouillon met kerstomaatjes  
en pesto 
    

Ibericoham     € 12,75 
Ham van het Spaanse Zwartpootvarken 
met een vijgentapenade  
 

Hollandse garnalencocktail   € 12,75 

met rode ui, komkommer en een  
limoen kerveldressing 
 

Salade met rode bieten  € 9,25 

met een blauwe kaas en aceto balsamico  
 
 

Trio van gerookte vis   € 12,75 
Gerookte zalm, paling en forel  
met mieriksworteldressing 
 
 

Carpaccio     € 11,75 

met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes 
en aioli   
 



 
 

Hoofd 

Vis: 
Heekfilet     € 18,75 
met een citroen botersaus  
  

Hele zeebaars    € 23,75 

Uit de oven gemarineerd in knoflook, 
limoen en zongedroogde tomaat 
 

Kabeljauwfilet    € 19,75 

met een klassieke remoulade 

 
Heilbotfilet     € 21,75 
met een frisse tomatensalsa  
     

Makreelfilet       € 18,75 

Pan gebakken makreel met  
een wasabi mayonaise   

        
Vlees: 
Kogelbiefstuk van Black Angus € 22,50 
met kruidenboter   
  

Rib-Roast      € 23,50 

van Fries kruidenvarken met 
knoflookmayonaise 
     

Gemarineerde spareribs   € 19,95 

met chili en knoflooksaus    
   

Rib eye       € 24,50  

van het Hollandse rund met een chimichurrie 
       

Gildehoen Supreme   € 19,50 

Duurzame kip uit de oven met citroen, 
Honing en thijm 
 

Vegetarisch:  
Couscous     € 16,95 
met kikkererwten, rode ui en harissa  
     

Quiche      € 17,95 

Hartige groentetaart  
(Vraag naar de variant van vandaag) 
   

Dessert 
 
Kinderijsje     €  4,75 

twee bolletjes ijs en slagroom 

 
Yoghurtmousse     €  6,75 
met een Vlielandse cranberry coulis 

 
Moelleux au chocolat   €  6,25  
Chocoladetaartje met een  
zachte chocolade kern 
 

Dame blanche    €  6,75 

Vanille ijs met warme  
chocoladesaus en slagroom 
 

Coupe aardbei    €  7,25 

Verse aardbeien met ijs en slagroom  
 

Kaasplankje    € 12,25 

3 soorten kaas met honing en noten 

 

Dessertkoffie 

Vlielander Koffie Juttersbitter  € 6,75 

Stoep Koffie Struner   € 6,75 

Dokkumer Koffie Beerenburg  € 6,75 

Irish Koffie Jameson  & bruine suiker € 7,50 

French Koffie Grand Marnier  € 7,50 

Spanish Koffie Tia Maria of likeur 43 € 7,50 

Italian Koffie Amaretto   € 7,50 

Cream Koffie Baileys   € 7,50 

Kiss of Fire  Tia Maria, Cointreau  € 7,50 


