
KINDER 
MENU
FRIKANDEL
Met boerenfriet, mayonaise en appelmoes

7,50

KROKET
Met boerenfriet, mayonaise en appelmoes

7,50

KIPNUGGETS
Vijf stuks 
Met boerenfriet, mayonaise en appelmoes

7,50

7

PORTIE POFFERTJES
Met poedersuiker en boter, tien stuks

7,50

VANGST VAN DE DAG 10,50

KOFFIE COMPLEET 
Een kopje van onze heerlijke koffie van Mocca d’or 
met chocolade bonbons. 

8,50

COCKTAIL COMPLEET  
Martini Espresso met chocolade bonbons .

10,50

Kijk ook op onze drankenkaart voor andere speciale 
koffies, cocktails en digestieven

SOEPEN
MOSTERDSOEP
Met uitgebakken spekjes. 

SÔP VAN DE CHEF
Gemaakt van seizoensproducten.

6,50

6,50

DESSERTS
TIRAMISU
Van speculaas, crème van witte chocolade en 
karamel zeezout ijs van de Bûterkamp.  

7

VERRASSINGSDESSERT
Proeverij van lekkernij. 

10,50

BROWNIE 
Met gepocheerde peer, stroopwafelijs en toffee crème.

DAME BLANCHE
Drie bollen vanille ijs met warme chocoladesaus. 

6,50

Wijntip  -  dessertwijn of port

ECLAIR 
Gevuld met chocolademousse, geserveerd met ijs van 
bloedsinaasappel.

7

MENU
NOSTALGIE MENU 
KEUZE UIT 3- OF 4- GANGEN

CARPACCIO OF TOASTIE ZALM 

SÔP VAN DE CHEF

SUKADE OF VANGST

32,50 / 36,50

SPECULAAS TIRAMISU

VOOR
GERECHTEN
TOASTIE ZALM
Brioche toast met gerookte zalm, een crème van 
roomkaas en een salade van zeewier en scampi’s.

11,50

SPEK EN GAMBA’S
Krokant gebakken Friberne buikspek in combinatie 
met gamba’s, ketjap en pastinaak.

11

Wijntip  -  Viognier 

FRITTATA 
Lauwarm, gevuld met geitenkaas en schorseneren. 
Met gemarineerde biet en zoete aardappel.

9,75

Wijntip  -  Sauvignon blanc 

BROODPLANKJE 
Olijvenbrood en breekbrood van bakkerij Twijnstra 
met verschillende dips.

6,50

LOEMPIA PULLED BEEF
Loempia gevuld met draadjesvlees, noodles en 
groente op een salade van kastanjechampignons. 
Met een chilidip. Zacht gegaard, krokant gebakken. 

9,75

HOOFD
GERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappelgarnituur, rauwkost en groente van het 
seizoen als bordgarnituur. 

SUKADE
Zacht gegaarde rundersukade met jus van ûs beppe. 

22

RUND EN FRIBERNE 
Vleesspies van buikspek en biefstuk met een 
pepersaus.

23

BIEFSTUK
Gebakken Iers biefstuk met jus van rode port en 
gebakken champignons. 

23,50

SPECIALITEIT VAN DE CHEF 
Laat u inspireren door onze keukenbrigade. 

*

VEGA HAPPERIJ
Diverse gerechten, bereid met producten van het 
seizoen.

20,50 

VANGST 
Vis, vers van de afslag! 

*

CARPACCIO
Met smaakvolle Fryske tsiis, notencrumble, 
zongedroogde tomaten en truffelmayonaise.

9,75

Biertip  -  Leffe blond

DUO VAN EEND
Gebakken eendenborst met gestoofde eendenbout 
en een saus van Sondeler honing en Grand Marnier.

23,50

Wijntip  -  Pinot Noir 

SCHNITZEL
Klassieker. Met gebakken champignons, ui, paprika 
en spek

18,50 

Biertip  -  Kald Kletske IPA  

KINDERIJS 
Met vanille ijs en slagroom 

5 

In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen 
aanwezig zijn. Heeft u een vraag over de samenstelling van een 
product? Vraag het een medewerker. We helpen u graag. * Vraag onze bediening naar de dagprijs



Het pand aan de Brink 6 is ruim 200 jaar oud. 
Het deed in al die jaren dienst als bakkerij, 
groentewinkel, ijssalon, slijterij en bruine kroeg. 
Na een fl inke verbouwing in 2017 is het nu een 
sfeervol Bar-Restaurant.


