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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. 

 

Team De Stripe 



 

 

Voorgerechten 

  

Boerenbrood met smeersels €4,50 

Robuust brood met huisgemaakte kruidenboter en pesto . 

 

Carpaccio van huis gerookte rosbief €9,50 

Turf gerookt, geserveerd met salade, truffelmayonaise en Old Amsterdam kaas . 

 

Roergebakken gamba’s €9,50 

Tijgergarnalen in kruidenboter gebakken, met salade geserveerd. 

 

Frisse kip salade €8,95 

Gemende salade met gerookte kip, vers fruit en heide honing. 

 

Salade met brie €9,50 

Gemengde salade met gefrituurde brie, perenchutney en walnoten. 

 

Salade met huis gerookte zalm €9,50 

Gemengde salade met huis  gerookte zalm, augurk en crème van piccalilly. 

 

Soepen 

 

Soep van de maand €4,50 

Wisselende maandsoep. 

 

Mosterdsoep €4,50 

Pittige mosterdsoep met spekjes . 

 

Groentesoep €4,50 

Met verse groenten en gehaktballetjes . 

 

Tomatensoep €4,50 

Romige tomatensoep met prei en geplukte kip . 



 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten. 

Hoofdgerechten vlees 

 

Wienerschnitzel €18,25 

 

Boerenschnitzel €19,75 

Met garnituur van gebakken ui, paprika, champignons en spekjes . 

 

Jägerschnitzel €19,50 

Met een bruine saus van spek, champignons, paprika en ui . 

 

Holsteinerschnitzel €19,75 

Schnitzel met gebakken spek en ei . 

 

Satéspies 200 gram €18,75 

Satéspies van kippendijen met pindasaus en kroepoek . 

  

Varkenshaas met champignonsaus €20,75 

Malse varkenshaas geserveerd met stevige champignonsaus . 

 

Spareribs €20,75 

Botermalse spareribs (circa 600 gr) . 

 

Schweinehaxe 650 gr €21,25 

Mals gestoofd deel van een varkenspoot. 

 

Huisgemaakte gehaktbal €16,75 

 

Tournedos met kruidenboter €22,50 

Huisgesneden van het meest malse deel van het  rund, de ossenhaas.  

 

Gebakken runderlever €18,85 

Met gebakken spek en ui . 

 

Entrecôte met pepersaus (200 gr) €21,25 

 

Surf ’n turf €20,50 

Roergebakken ossenhaaspuntjes en tijgergarnalen met ui, paprika, sugar snapps en 

champignons, afgeblust met chilisaus.  



 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten. 

Hoofdgerechten vlees - vervolg 

 

Stoofpotje van rundvlees €19,75 

Gestoofd rundvlees met garnituur van zilverui, paprika, champignons, augurkjes, 

wortel en prei. Geserveerd met aardappelpuree.  

 

Kip ‘Duerswâld’ €18,95 

Malse kipfilet op roergebakken groentes, afgemaakt met zoetzure saus . 

 

T-Bone €29,75 

Steak van 450gr. Combinatie van ossenhaas en entrecôte.  

Voor de echte vleesliefhebber. 

 

  



 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, twee warme en twee koude groenten. 

Hoofdgerechten vis 

 

Scholfilet €19.50 

Verse filet met huisgemaakte remouladesaus . 

 

Kabeljauwfilet €20,75 

Kabeljauwfilet onder een salsa van tomaat en Old Amsterdam kaas.  

 

Snoekbaars €20,75 

Gebakken snoekbaarsfilet met romige Hollandaise saus. 

 

Zalmfilet €20,95 

Gebakken zalmfilet onder een korst van groene kruiden .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetarische hoofgerechten 

  

Risottokroketjes €18,25 

Met roergebakken groentes en zoetzure saus.  

 

Vegetarische quiche €18,75 

Quiche van Friese aardappel, seizoengroenten en Friese ‘Riperkrite’ kaas.  

 

Kaasschnitzels €17,25 

Twee huisgemaakte kaasschitzels gevuld met Goudse kaas.



 

 

Kindermenu’s 

  

 

Piet Piraat €6,00 

Schnitzel, frites, appelmoes en mayonaise  

 

Spongebob €6,00 

Hamburger, frites, appelmoes en mayonaise  

 

Kabouter Plop €6,00 

Kroket, frites, appelmoes en mayonaise  

 

Samson €6,00 

Frikadel frites, appelmoes en mayonaise  

  

Donald Duck €6,00 

Kipnuggets, frites, appelmoes en mayonaise 

 

Roversbordje €0,00 

Een leeg bordje voor de allerkleinsten om mee te eten met hun ouders.  

 

Zalm €8,00 

Kinderformaat stukje zalm. 

 

Spareribs €8,00 

Kinderportie spareribs 

 

Kipfilet €8,00 

Kinderformaat stukje kipfilet  

 

Kinderpannenkoek €5,00 

 

 

 

 

Bovenstaande menu’s zijn alleen te bestellen voor kinderen t/m 14 jaar. 



 

 

Nagerechten 

 

 

 

Wentelteefjes van Fries suikerbrood €6,45 

Lauwwarm, met karamelsaus en vanille -ijs. 

 

Sorbet vruchten €6,25 

Sorbetijs met huisgesneden vers seizoenfruit.  

 

Sorbet advocaat €6,25 

Vanille-ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom.  

 

Vanille-ijs met slagroom €5,00 

 

Dame Blanche €5,75 

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.  

 

Huisgemaakt ijs van Fryske Sûkerbôle €6,25 

Met vanille hang-op en karamelsaus. 

 

Griekse yoghurt €6,25 

Met walnoten en honing.  

 

Crème brulée €6,25 

Vanille-dessert met krokante suikerlaag en chocoknots.  

 

Brusselse wafel €6,45 

Wafel met warme kersen en vanille -ijs. 

 

Kinderijs €3,00 

Vanille-ijs met slagroom en spikkels. 

 

Huisgemaakte terrine: Blue de Wolvega en Fries suikerbrood €6,25 

Met roggebrood, gedroogde zuidvruchten, walnoten en balsamico siroop.  



 

 

Wijnen 

  

 

Cum Laude 2013 – wit, droog €3,75 / €18,75 

Wijn uit de regio Languedoc – Rousillon in Frankrijk. Gemaakt van de 

Chardonnay druif. Lichtvoll※e ronde smaak met tonen van tropisch fruit, 

steenvruchten, citrus, amandelen en vanille. Combineert uitstekend met 

zeevruchten, vis en gevogelte, maar is ook zeer geschikt als aperitief.  

 

 

Soopjeshoogte 2013 – wit, droog €3,75 / €17,75 

Kisperend 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 €3,50 / €18,75 

Duitse wijn uit de regio Rheinhessen.  

Een elegante fruitige wijn met een zachte smaak.  

 

  

Soopjeshoogte 2013 – rosé, droog €3,75 / €18,75 

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 €3,75 / €17,75 

Rode wijn uit de Languedoc-Roussillon, gemaakt van de Merlot druif.  

Soepele, fruitige wijn met tonen van aardbei, blauwe bes, kruiden en tabak.  

 

 

Casa Silva 2014 – rood €3,75 / €18,75 

Krachtige en kruidige rode wijn uit de Colchagua Valley in Chilli, gemaakt van de 

Cabernet Sauvignon en Carmenère. Meermaals verkozen tot ‘Winery of the Year ’. 

 

 

Blû Prosecco €6,75 

Heerlijke frisse prosecco in een flesje van 20cl, waar u twee glazen uit schenkt. 

 

 

 


