Onze Huiswijnen:
Cum Laude 2013 (wit, droog)

Wijn uit de regio Languedoc-Roussillon in
Frankrijk. De wijn is gemaakt van de Chardonnay druif en
heeft een volle ronde smaak met tonen van tropisch fruit,
steenvruchten, citrus, amandelen en vanille.
Soopjeshoogte 2013 (wit, droog)

€3,50

€3,00

Knisperend frisse Chenin Blanc uit Zuid-Afrika
met tonen van citrus en tropisch fruit. Lekker
bij asperges, vis en zomerse salades of als
aperitief.
Fürstenstein Tolltraum (wit, zoet)

Lunchk aart
€3,25

Duitse wijn uit de regio Rheinhessen. Een elegante
fruitige wijn met een zachte smaak.
Soopjeshoogte 2013 (rose, droog)

€3,50

Deze kersenrode rosé komt uit Zuid Afrika, van de
Westkaap en is gemaakt van de Pinotage druif. De
wijn is fris en elegant met tonen van zomerfruit.
Cum Laude 2013 (rood)

Rode wijn uit de Languedoc-Roussillon, gemaakt
van de Merlot druif. Soepele, fruitige wijn met
tonen van aardbeien, blauwe druiven, kruiden en
tabak.
Casa Silva 2014 (Rood)

Krachtige en kruidige rode wijn uit de Colchagua
Valley in Chili, gemaakt van de Cabernet Sauvignon
en Carmenère. Meermaals verkozen tot ‘Winery of
the Year’

€3,50

€3,50

Geachte gast
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Indien u een allergie of een speciale dieetwens
heeft, vragen wij u dit aan te geven bij ons
personeel. In bijna alle gevallen kunnen wij hier
vervolgens rekening mee houden.

Duerswâld 23

9241 GW

Wijnjewoude

Lunchgerechten
Soepen:

Soepen geserveerd met boerenbrood.
Groentesoep
Tomatensoep
Mosterdsoep
Soep van de maand

Bieren:

€4,50
€4,50
€4,50
€4,50

Hertog Jan (tap 18 cl)
Hertog Jan (tap 25 cl)
Diverse speciaalbieren, vraag naar onze
speciaalbierenkaart.

Broodjes:

Sterke alcoholische dranken:

Keuze tussen wit of meergranen boerenbrood.
Huisgerookte carpaccio met truffelmayonaise
Gezond
Gerookte zalm met roomkaas
Huisgemaakte tonijnsalade
Warm vlees (rollade, champignon, ui)
Beenham met honing-mosterdsaus

Port/Sherry/Vermouth
Beerenburg/Jenever
Jägermeister
Advocaat met slagroom
Cognac (Rémy Martin VS)
Whiskey (Johnny Walker red label)
Whiskey (Jameson)
Diverse likeuren

€7,75
€7,50
€8,00
€7,75
€8,00
€8,00

Tosti’s:

Robuuste tosti van wit of meergranen boerenbrood
Ham en/of kaas
Tosti Hawaï van wit of meergranen boerenbrood

€3,35
€2,35
€2,45
€3,00
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25

€5,25
€6,00
Voor bij de borrel:

Maaltijdsalades:

Salades geserveerd met boerenbrood en roomboter.
Gerookte zalm met augurk en piccalilly crème
Gefrituurde brie, walnoten en perenchutney
Gerookte kip met vers fruit en heidehoning

€2,25
€2,50

€11,95
€10,95
€11,95

Portie bitterballen (8 stuks)
Portie gemengd bittergarnituur (8 stuks)
Portie kaas en worst
Portie borrelnootjes
Boerenbol met kruidenboter

€3,75
€3,75
€3,75
€2,00
€4,15

Dranken
Lunchgerechten
Warme dranken:

Koffie
Thee
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Irish koffie/French koffie
Dokkumer koffie
Melk/karnemelk

€2,00
€2,00
€2,25
€2,00
€2,00
€2,35
€2,50
€3,00
€6,25
€6,25
€2,25

Frisdranken:

Frisdranken Pepsi cola, cola Max, 7-up, sinas,
Sourcy rood/ blauw
Frisdranken Tonic, Bitter lemon, Rivella,Cassis
Vruchtensappen
Verse sinaasappelsap
Fristi/Chocomel
Lipton Ice Tea / Ice Tea Green

€2,10
€2,30
€2,10
€3,00
€2,00
€2.35

Hamburger XL met gebakken ei, spek, ui en kaas
(100 % runderhamburger geserveerd op wit of
meergranen boerenbrood met frites en salade)
Schnitzel met brood of frites
Twee kroketten met brood of frites
Huisgemaakte gehaktbal met brood of frites
Satéspies van kippendijen met brood of frites
‘12 uurtje’ (brood met soep, een kroket en gebakken ei)

€10,75
€9,75
€8,25
€8,75
€9,95
€8,95

Pannenkoeken:

Pannenkoek naturel
Pannenkoek met:
spek, rozijnen, ham, kaas, appel, gember of ananas
Kinderpannenkoek

€6,75
€7,75
€5,00

Extra ingrediënten €1,00, maximaal drie per pannenkoek

Pannenkoeken na 17.00 uur alleen mogelijk in overleg
met de bediening
Eigerechten:

Voor bij de koffie:

Huisgemaakt appelgebak
Huisgemaakt kwarkgebak
Gevulde koek
Huisgemaakte brownie
Brusselse wafel met warme kersen en slagroom

€3,00
€3,00
€2,00
€2,50
€3,25

Uitsmijter ham /kaas
Uitsmijter de Stripe (spek, champignon, ui & paprika)
Boerenomelet

€6,95
€8,50
€7,75

Nagerechten
Plates:

Huisgemaakte gehaktbal
Kip Duerswâld
(kipfilet met zoetzure saus, gebakken ui,
champignon, paprika en ananas)
Wiener schnitzel
Schnitzel met jägersaus of boerengarnituur
Tournedos
Varkenshaas met champignonsaus
Scholfilet met remouladesaus
Zalmfilet met groene kruidenkorst

€12,90
€14,90
€14,50
€16,25
€20,50
€17,75
€17,75
€18,75

Onze plates worden geserveerd met gebakken
aardappelen, salade en warme groente
Kindermenu’s:

Kroket, frikadel, kipnuggets, hamburger of
schnitzel met frites, appelmoes en mayonaise.

€6,00

Kinderplate met zalm, spareribs of kip

€6,00

Vanille-ijs met slagroom

€5.00

Sorbet met vers fruit
sorbetijs met vers seizoensfruit

€6,25

Sorbet Advocaat
Vanille-ijs met advocaat en chocoladesaus

€6,25

Wentelteefjes van Fryske Sûkerbôle
Lauwwarm geserveerd met vanille ijs

€6,45

Dame Blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€5,75

IJs van Fryske Sûkerbôle
Huisgemaakt met vanille hangop en karamelsaus

€6,25

Griekse yoghurt
Met walnoten en honing

€6,25

Crème brulée
Vanille pudding met krokante suikerlaag en vanille-ijs

€6,25

Brusselse wafel
Wafel met warme kersen, vanille-ijs en slagroom

€6,45

Kinderijsje
Vanille-ijs met slagroom en een feestelijke versiering

€3,00

Terinne van Bleu de Wolvega kaas met roggebrood,

€6,25

