
 

VOOR DE AVOND (17u – 21u)  
 

Voorgerechten  

Mosterdsoep              5,50  

Huisgemaakte mosterdsoep met Friese droge worst, 
geserveerd met breekbrood  
 

Soep van de Chef             5,50  

Regelmatig wisselende, huisgemaakte soep, geserveerd met 
breekbrood  
 

Broodplankje             7,50  

Breekbrood geserveerd met knoflookmayonaise en 
kruidenboter  
 

Carpaccio               8,50  

Huis gegrilde carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en 
geroosterde pitten, zontomaatjes en cashewnoten-pesto  
 

Salade Nicoise       8,50 

Tonijn, krielaardappel, haricots verts, zwarte olijven, ei, 
ansjovis, rode ui 
 
Van de grill 
Al onze hoofdgerechten worden bereid op onze met houtkool 

gestookte grill. Ze worden geserveerd met verse groenten 

en rösti. Wilt u nog wat bijbestellen? Geen enkel probleem! 

Onderaan vindt u lekkere toevoegingen. 

 
Vlees 

Pincho de Pollo (200gr) *      17,50 
Gegrild en gemarineerd kippendijenvlees op een spies 
 

Spare Ribs (500gr) *     19,50 
Huisgemarineerde ribs van de grill; wilt u ze zoet of lekker 

pittig? 

 

Spies van Fries rundvlees (200gr) *     18,75 

Malse, huis gemarineerde spies van Fries rundvlees 
 

Picanha (200gr) *       17,50 
Heerlijk Braziliaans vleesgerecht, bij ons gemaakt van Fries 
rund.  
 

Steak van Bavette (200gr) *     18,25 

Supermalse steak van de flank van Fries rund. 
 
 

Burgers  

Classic Burger (100% Fries weiderund)   15,00 
Tomaat, augurkenrelish, sla, gefrituurde uienringen en kaas   
 

Mexican Burger (100% Fries weiderund)   15,00 

Tomaat, guacamole, tortillachips, jalopeno, sla, gefrituurde 
uienringen en kaas 
 

Burger German Style (100% Fries weiderund)   15,00 
Augurk, zuurkool, mosterd, gefrituurde uienringen, uiensaus 
en kaas 
 

Vegetarian Burger (pittig)     15,00 

Tomaat, augurkenrelish, sla, gefrituurde uienringen en kaas   
 

Vis 

Kabeljauw       18,50 
Verse kabeljauw op bananenblad met wortel, haricots verts 
en tomaat  
 

Zalm *       18,00 

Verse filet van zalm, op de huis gegrild met cherrytomaat 
 

Vegetarisch 

Quiche         16,50 

Vegetarische quiche van spinazie, geitenkaas en noten 
 

Gegrilde Portobello                               16,50 
Op onze grill bereide portobello met Blue de Wolvega 
 
Desserts  

Kâlde Sûkerbôle       6,00 

Parfait van Fries suikerbrood met karamelsaus en slagroom  
 

Gruwelijk lekker!                6,00 

Krentjebrij met huisgemaakte hangop 
 

Dame Blanche                        6,00 

Vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom 
 

Zomerkoninkjes       6,00 

Verse aardbeien met vanille roomijs en slagroom 
 

Gezondheid!       6,00 

Vers fruit met 3 soorten sorbetijs 
 

Voor de kids 
Dierenbeker (beker mag mee naar huis!)            6,50 
 

Kleintje sorbetijs met vers fruit en slagroom        5,00 
 


