
DINER
 

Soepen 
 

Pastinaak soep     6,50
 

Met truffelmayo en uitgebakken panchetta 
 

Friese uien soep   6,50 
Met Berenburg en Friese kaascroutons 

 
Wisselende weeksoep   6,50

 
 
 

Voorgerechten 
 

Broodplankje   8,50
Met diverse smeersels 

 
Bûkspek   11,50

Krokant buikspek met roergebakken andijvie en gefrituurde uienringen 
 

Runder carpaccio   12,50
Dun gesneden met truffelmayonaise Parmezaanse kaas en pittenmix 

 
Huis gemarineerde gravadlax   11,50 

Gemarineerde zalm met limoenmayo, tafelzuur en Zweeds brood 
 

Caprese   11,25 
Caprese van Buffalo mozzarella, gerookte tomaat, basilicum en balsamico dressing 

 
King mushroom   11,25 

Eryngii is de koning van de paddenstoelen, gebakken in vanille olie met een crème
van doperwten 

 
Proeverij van verschillende voorgerechten   12,75 p.p 

Te bestellen vanaf 2 personen 
 
 
 



Hoofdgerechten 
Geserveerd met warme groente en friet 

 
 

VLEESGERECHTEN

 

Sukade  21,50 
Langzaam gegaarde rundersukade met een mousseline van

knolselderij, een jus van paddenstoelen en truffel 
 

Boerderij eend  23,50 
Op de huid gebakken boerderij eend met gestoomde witlof  en een

saus van sinaasappel 
 

Wildstoof  24,50 
Wildstoof van diverse soorten wild, gestoofd in Brouwdok bier met

winterpeen, ui en selderij 
 

Beef burger 19,50
Fryske rundvlees uit de weide van Sexbierum, spek, cheddar en

whiskeysaus. Geserveerd met friet. 
 

Reuze schnitzel 20,50 
Met bakgarnituur van champignon, ui, paprika, spek vergezeld met

een pepersaus 
 
 

VISGERECHTEN

 
Zeebaars  22,50 

Hele zeebaars gevuld met, tijm, rozemarijn en knoflook met een
limoen zeekraal saus 

 
Roodbaars filet  22,5 0

Met een kruidige couscous op smaak gebracht met olijf en
zongedroogde tomaat, geserveerd met een saus van mint 

 
side dish

gebakken aardappel
3,75



VEGAGERECHTEN
 

Paddenstoelen risotto 19,50 
Risotto rijst gemaakt met bospaddenstoelen, truffel en Parmezaanse kaas

 afgetopt met rucola 
 

Mediterrane linzencurry 19,50
gevuld met groenten, geserveerd met een yoghurtdip en naanbrood 

 
Vega bietenburger 18,50 

Bietenburger met vijgencompote  geserveerd met friet 
 
 

Maaltijd salades 
Groot 19,50

Kleine 14,50 
 

Salade oosterse kip 
Salade van gesneden kippendijenvlees met komkommer linzen yoghurt mint

granaatappeldressing 
 

Salade carpaccio 
Dun gesneden met truffelmayonaise Parmezaanse kaas en pittenmix

 
 

                               side dish gebakken aardappelen 3,50 
 

             
 
 
 
 

kleine reusjes
patat met frikandel/kroket  6,50

patat met kipfingers  6,50
poffertjes  4,50

pasta  6,50



dessert 
 

Pannacota 8,50
van vanille ,pruimen, sherry en chocolade schotsen 

 
Tarte tatin 8,50

met appel en kaneelijs 
 

Cheesecake 8,50 
van sinaasappel en caramel speculaascrumble en chocolade ijs 

 
Chocolade festijn  9,00

3 bereidingen van chocolade. 
 

Dameblanche 2.0    7,50
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom. 

 
Proeverij van desserts  

Te bestellen vanaf 2 personen 11,75 p.p  

voor de kleine
reusjes

bolletje ijs met
slagroom en

verrassing 4,50



lunchTIME  11.30 - 16.30
 

Beenham 10,50
Bol gelegd met gebakken beenham, piccalilly en honingmosterd saus 

 
Brie 9,50

Broodje uit de oven met warme brie pecannoten honing en tijm 
 

Italiaanse tosti 6,50
Op focaccia brood belegd met tomaat, mozzarella, rode ui 

 
Tosti 5,95
Ham/kaas 

 
Bûkspek 10,50

Bun buikspek met salade van rodekool en appel 
 

Gerbens uitsmijter 10,50
3 spiegeleieren met ham kaas spek en bakgarnituur 

 
Chicken advocado  9.50

Avocadosmash gerookte kip parmezaanse kaas bacon en truffelmayonaise 
 

Salade oosterse kip 14,50
Salade van gesneden kippendijenvlees met komkommer linzen yoghurt mint

granaatappeldressing 
 

Salade carpaccio 14,50
Dun gesneden met truffelmayonaise Parmezaanse kaas en pittenmix 

 
(vega)Krokketten 9,50

2 kroketten op wit of bruin brood 
 

Harnser klokslag 12,50
Wel bekende 12 uurtje met een soepje naar keuze, broodje kroket en een

Broodje beenham 
 

 Maaltijd salades 
Groot 19,50 
Klein  14,50 

 

 

Soepen 
Pastinaak soep 6,50

Met truffel en
uitgebakken panchetta 

 
Friese uien soep 6,50

Met berenburg en
Friese kaascroutons 

 
Wisselende weeksoep

6,50

kleine reusjes
patat met frikandel/kroket  6,50

patat met kipfingers  6,50
poffertjes  4,50

pasta  6,50

                            Sides
           salade 3,75

                   portie friet 3,50
                                    zoete aardappelfriet 3,50


