
Voor bij de borrel  
 
Bourgondische bitterballen 
6 st. €5,75 / 10 st. €9,25 
 
Portie gemengd 
8 st. €5,75 / 12 st. €9,25 
 
Breekbrood met diverse smeersels €5,95 
 
Portie olijven €4,75 
 
Vegetarisch gemengd 
6 st. €5,75 / 10 st. €9,25 
 
 
 
 
Wijnkaart  
 
Verdejo (droge witte wijn) 
Glas €5,75 / Fles €25,95 
 
Chardonnay (droge witte wijn) 
Glas €5,50/ Fles €24,95 
 
Zoete witte wijn 
Glas €5,25 / Fles €22,50 
 
Rose 
Glas €5,75 / Fles €25,95 
 
Merlot (soepele rode wijn) 
Glas €5,75 / Fles €25,95 
 
Cabernet Sauvignon (volle rode wijn) 
Glas €5,75 / Fles €25,95 
 
Blû Prosecco €8,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor bij de koffie  
 
Brusselse wafel met warme kersen €4,95 
 
Appeltaart €3,95 
 
Huisgemaakte kwarktaart €3,95 
 
Huisgemaakte chocolade brownie €3,95 
 
Gebak van het moment €4,25 
 
 
 
 
Al het gebak wordt geserveerd met 
slagroom. 
 
Warme dranken  
 
Koffie €2,75 
Koffie verkeerd €2,95 
Cafeïne vrije koffie €2,75 
Espresso €2,75 
Dubbele espresso €3,95 
Cappuccino €2,95 
Latte macchiato €4,25 
Met smaakje €0,50 extra 
 
Thee €2,75 
Verse muntthee €3,50 
Verse gemberthee €3,50 
 
Warme chocolade melk €3,75 
Met slagroom €0,50 extra 
 
Irish koffie €7,75 
Dokkumer koffie €7,75 
French koffie €7,75 
Spanish koffie €7,75 
 
 
Geachte gast, 
Al onze gerechten kunnen allergenen 
bevatten. Indien u een allergie of dieetwens 
heeft, maak deze dan kenbaar bij ons 
personeel. In bijna alle gevallen kunnen wij 
hier rekening mee houden. 
 
  



Lunchkaart 11:30 tot 17:00 uur 
 
Soepen: 
Soepen worden geserveerd met een snee 
boerenbrood. 
 

• Romige mosterdsoep met spek en 
bieslook €5,95 

• Uiensoep €5,95 
• Soep van de maand €5,95 
• Breekbrood met smeersels €5,95 

 
Maaltijdsalades: 
Maaltijdsalades worden geserveerd met 
boerenbrood. 
 

• Huisgerookte zalm €16,50 
• Huisgerookte carpaccio €14,95 

Pijnboompitten en truffelmayonaise 
• Gefrituurde brie €14,95 

Perenchutney en walnoten 
• Jonge geitenkaas €14,95 

Walnoten en honing 
 
Tosti’s: 
Robuuste tosti van wit of meergranen 
boerenbrood. 
 

• Tosti ham kaas €6,75 
• Tosti geitenkaas €7,95 

Perenchutney 
• Italiaanse tosti €7,95 

Salami, kaas en tomatensalsa 
 
Ei-gerechten: 
Keuze tussen wit of meergranen boerenbrood. 
 

• Uitsmijter ham/kaas €9,95 
• Uitsmijter de Stripe €10,75 

Met gebakken garnituur 
• Boerenomelet €10,75 

 
Pannenkoeken: 
 

• Pannenkoek naturel €9,50 
• Spek, rozijnen, ham, kaas, appel, 

gember of ananas extra €1,25 p.st. 
Maximaal 3 items per pannenkoek 

• Kinderpannenkoek €5,50 
 

Lunchgerechten 
Keuze tussen wit of meergranen boerenbrood. 
 

• Twee kroketten met brood of frites 
€9,95 (Ook vegetarisch te verkrijgen.) 

• Geitenkaas met walnoten en honing 
€9,95 

• Gerookte zalm met roomkaas 
€12,50 

• Huisgerookte carpaccio €11,25 
• Saté van kippendij met brood of 

frites €12,50 
• Beenham met honing-mosterd saus 

€11,50 
• 12 uurtje vlees €14,95 

Brood met soep naar keuze, carpaccio 
en een kroket. 

• 12 uurtje vis €15,95 
Brood met soep naar keuze, gerookte 
zalm en een kroket. 

 
Plates: 
Onze plates worden geserveerd met gebakken 
aardappels, salade en een warme groente. 
 

• Schnitzel met garnituur of 
champignonroomsaus €17,95 

• Zalmfilet met groene kruidenkorst 
€22,00 

• Kip Duerswâld €17,95 
Kipfilet met gebakken groentes en 
zoetzure saus. 

 
Kindermenu’s: 
 

• Kroket, frikandel, kipnuggets, 
kibbeling of hamburger met frites, 
appelmoes en mayonaise €7,00 

 
 
 
 
 
 
Geachte gast, 
Al onze gerechten kunnen allergenen 
bevatten. Indien u een allergie of dieetwens 
heeft, maak deze dan kenbaar bij ons 
personeel. In bijna alle gevallen kunnen wij 
hier rekening mee houden. 



Coupes  
 
Coupe verse aardbeien €7,75 
Vanille-ijs, verse aardbeien en slagroom 
 
Coupe vers fruit €7,50 
Sorbet ijs, vers fruit, aardbeiensaus en slagroom 
 
Coupe advocaat €7,25 
Vanille-ijs, advocaat, chocoladesaus en 
slagroom 
 
Coupe dame blanche €7,25 
Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom 
 
Frozen yoghurt €8,25 
Yoghurt-bosvruchten ijs, griekse yoghurt, witte 
chocolade en slagroom 
 
 
Frisdranken  
 
Pepsi Cola €2,95 
Pepsi Max €2,95 
Sinas €2,95 
7-up €2,95  
Cassis €2,95 
Bitter lemon €2,95 
Tonic €2,95 
Rivella €3,25 
Lipton ice tea €3,50 
Ice tea green €3,50 
Ginger ale €3,25 
Spa rood €2,95 
Spa rood groot 75 cl €8,50 
Spa blauw €2,95 
Spa blauw groot 75 cl €8,50 
 
Jus d ’Orange €3,25 
Verse jus d ’Orange €4,75 
Verse jus d ‘Orange groot €6,25 
Appelsap €3,25 
Schulp appel-vlierbessensap €3,75 
Schulp appel-perensap €3,75 
 
Ranja €1,00 
Fristi €3,25 
Chocolademelk €3,25 
 
 
 

Cocktails  
 
Sangria €9,95 
Sangria is een Spaanse/Portugese licht-
alcoholische drank. De basis bestaat uit rode 
wijn op smaak gebracht met vruchten. Het 
wordt aangevuld met limoensap, suiker en spa 
rood. De reden hiervan is om de cocktail extra 
fris te maken. 
 
Cuba Libre €9,50 
Cuba Libre is een cocktailrecept waarbij cola, 
rum en limoensap worden gemengd. Het is 1 
van de populairste cocktails ter wereld. Volgens 
de legende werd deze mix geboren in een kroeg 
in Havana, de hoofdstad van Cuba, tijdens de 
Spaans-Amerikaanse oorlog. 
 
Gin-Tonic €9,50 
Gin-Tonic is een cocktail op basis van gin en 
tonic. De cocktail werd in de achttiende eeuw 
geïntroduceerd in het leger van de Britse Oost-
Indische compagnie in India.  
 
Mojito €9,75 
De Mojito is een cocktail met rum, limoensap, 
suiker, spa rood en munt. Deze vindt, net als de 
meeste op rum gebaseerde cocktails, zijn 
oorsprong op Cuba. De Mojito was van origine 
bedoeld als medicijn. Tegenwoordig is de 
Mojito in het uitgaansleven vooral populair om 
zijn verfrissende smaak. 
 
Screwdriver €9,75 
De Screwdriver is een cocktail met Vodka en 
sinaasappelsap. De Screwdriver voldoen echt 
niet aan de definitie van een echte cocktail 
omdat er daarvoor drie ingrediënten gebruikt 
moeten worden, het is dus eigenlijk een 
mixdrank. Volgens een theorie is de naam 
ontstaan onder Amerikaanse Expats die in de 
Iraanse olie-industrie werkten. Zij zouden hun 
schroevendraaiers gebruikt hebben om de 
cocktails te mengen. 
 
 
 
 
 


