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bij de borrel 
friese borrelplank
oude kaas van de Zuivelhoeve 
Friese droge worst | gemarineerde olijven
10,8

Broodplank
olijvenbrood | smeersels | gerookte amandelen
8,5

borrelplank lokaal
10 warme hapjes | oude waterpoort kaas
Friese droge worst | olijven
17,5

nacho’s
kaas | rode ui | tomaat | saus
10,5

nacho’s con pollo
pulled chicken | sour cream | kaas | rode ui 
tomaat
13,5

bitterballen
per stuk | mosterd
per stuk 0,8

borrelhapjes mix
diverse warme hapjes | 10 stuks
8,5

netje kibbeling
remouladesaus
9

kaasstengels
van oude kaas | 8 stuks
7,5

loaded fries
zoete aardappelfriet | 2 sausjes
6

Vegetarische bitterGARNITUUR
vegetarische bitterballen | kaasstengels
heerlijk alternatief op de klassieker  
8 stuks
8,5

Funky funghi
oesterzwam snack
8 stuks
8,5

ONDER
DE
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‘‘THE BELLY RULES 
THE MIND’’

Varkenshaasmedaillon
Met groente en gebakken aardappeltjes
13,5

Kipsate met pindasaus
Frietjes
13,5

Vis van de dag
Met groente en gebakken aardappeltjes
14,5

Frietjes met mayonaise en appelmoes
Keuze uit frikandel, kroket, kibbeling, kipnuggets
9,5

Pannenkoek*
Naturel met poedersuiker en stroop
5,2

Poffertjes 12 stuks
Met roomboter, poedersuiker en chocopasta
3,5

Bruine boterham met beleg*
keuze uit kaas, pindakaas, jam of hagelslag
2,5

Portie frietjes met mayonaise
4,5

Kindergerechten

groentenbouillon * 
groene kruiden 

tomatensoep * 
gehaktballen

Mosterdsoep 
Friese drogeworst

soep van het moment
wisselende soep

normaal 6,2
groot 7

Broodplank
olijvenbrood | smeersels  
gerookte amandelen
8,5

soepen

broodje carpaccio *
Parmezaanse kaas | rucola | truffeldressing 
gerookte amandelen
11,5

pulled chicken *
chilisaus | koolsalade
9,2

geitenkaas * 
warme geitenkaas | honing
pompoenpitten | dadels
9,5

baba anousch * 
auberginespread | gegrilde groenten
9,2

pastrami *
langzaam gegaard rundvlees met diverse 
kruiden | kruidenmayonaise | rucola  
warm geserveerd
9,9

broodjes
Keus uit wit of bruin brood

deze gerechten worden geserveerd met naar keuze:
friet of gebakken aardappelen,
wisselende salade en mayonaise.

gerecht uit de zee *
informeer bij de bediening
dagprijs

kipsate
pindasaus en kroepoek
19,5

runderstoofpot
gestooft in Affligem dubbel met diverse kruiden
23,5

warme gerechten

zijn er producten waar u allergisch voor bent?
gelieve dit te melden bij de bediening.

tosti
ham | kaas
4,5

Friese panini tosti 
ryperkrite | droge worst | rode ui | mosterdsaus
6,3

panini tosti geitenkaas 
geitenkaas | rucola | honing
6,3

Twee kroketten brood
2 rundvleeskroketten van Friese Lakenvelder
9

2 vegetarische kroketten 
groentekroketten
9,5

UITSMIJTER 
ham | kaas | ham-kaas
8,5

klassiekers

Salade wordt geserveerd met brood
glutenvrij brood (+1,00)

geitenkaas salade * 
gerookte amandelen | abrikozendressing
13,5

caesar salade * 
romaine sla | kip | ansjovis | Parmezaanse kaas 
croutons | ei | spek
13,5

carpaccio salade *
Parmezaanse kaas | gerookte amandelen  
truffelmayonaise
14,5

salades

gerechten met * kunnen glutenvrij

Lunch tot 17.00

ijskoffie
vanilleroomijs | koffie | karamelsaus | slagroom
7

dame blanche
vanilleroomijs | warme chocoladesaus  
slagroom
7

Eton mess 
merengue | slagroom | citrus | bloedsinaasappel
7

desserts

twaalfuurtje
soep van de week | brood met kroket
broodje carpaccio met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
gerookte amandelen
13,5

Vegetarische Quiche 
prei | brie | noten | champignons
21,5

Hamburger
100 % rundvlees van slager Murk uit Wommels | ui | kaas | spek 
BBQ-saus | friet
16,5

specials

Sneeker uitsmijter *
van heinde en verre komen mensen voor deze unieke  
lunchspecialiteit! sinds 1963 niet meer te missen op de kaart
gebakken aardappelen | ui | beenham  
twee spiegeleieren | mayonaise
12,5

naanbrood
huisgerookte zalm
kruidencrème | avocado
13,5


