Aan het Diner
DINER GESERVEERD VANAF 17.00 UUR

Voorgerechten
Broodplank / Breadboard / Steckbrett
Geserveerd met humus, tapenade en
huisgemaakte kruidenboter
Tomatensoep / Tomatosoup / Tomatensuppe
Gevuld met gehaktballetjes, geserveerd met brood
(ook veganistisch verkrijgbaar)
Soto Ajam / Soto Ayam / Soto Ayam
Pittige kippenbouillon met een garnituur van
krokante kip, noodles, bosui en gekookt ei
Carpaccio / Carpaccio / Carpaccio
À la minute geslagen ossehaas met pesto,
zonnebloempitten en stokalde fryske kaas

7

5.75

7.50

10.50

Hoofdgerechten
Cheeseburger / Cheeseburger / Cheeseburger
100% runderburger van de bbq. Met toppings van ui en
ingelegde komkommer en onze eigen burgersaus.
Geserveerd op een brioche bun
18.75
Biefstukpunten / Steak Tips / Steak Tipps
Diamanthaas met oosterse groenten,
roergebakken in knoflook en hoisinsaus
Spare ribs / Spare ribs / Spare ribs
Langzaam gegaarde ribs in zoete ketjap
of pittige Koreaanse bbqsaus

19.25

22.50

Boerenschnitzel / Farmers Schnitzel / Bauernschnitzel
Varkensschnitzel van 275 gram geserveerd
met boerengarnituur
19.50
Entrecote / Sirloin Steak / Lendensteak
Gegrilde lende steak van 250 gram,
geserveerd met jus van gepofte knoflook

27.50

Geschroeide Tonijn / Tuna / Thunnfisch
In een kruidenkorst geschroeide tonijn,
geserveerd met soja-dip en wasabicreme
Pastrami / Pastrami / Pastrami
Zachtgegaarde runderpastrami,
saus met ansjovis
Fake tartaar / Tomato Tartar / Veggie Tartar
Tartaar van vleestomaat en bospaddestoelen,
geserveerd met vadouvan-mayonaise
Gebakken Paddestoelen / Sauteed Mushrooms /
Sautiert Pilze
Provenciaals gemarineerd, gegratineerd met
stokalde fryske kaas, geserveerd met knoflookbrood

12.50

9.75

9

8.25

Sate van de haas / Pork Satay / Schweinefleisch-Saté
Gemarineerde varkenshaas, geserveerd
met satesaus, kroepoek en atjar
17.50
Eendeborst / Duck Breast / Entenbrust
Krokant gebakken eendenborst afgelakt
met teriyaki, geserveerd met een frisse noodlesalade 21.50
Zeebaars / Sea Bass / Wolfsbarsch
Met een salsa van zoete aardappel en
een citrus-koriander dressing

21.50

Gamba’s / Gamba / Gamba
In Thaise curry geserveerd met rijst en een
roerbak van oosterse groenten

19.50

Vegan Rendang / Vegan Rendang / Veggie Rendang
Van spitskool geserveerd in een papadum met rijst
17.50
Cajun burger / Cajun Burger / Cajun Burger
Pittige gekruid, vegetarische burger, met frisse relish 17.75

Voor een meerprijs van €2.50 serveren wij warme groenten/gebakken aardappelen.

Desserts
5.50

Banane Royal / Banana Royal / Banana Royal
Gekarameliseerde banaan met chocoladesaus,
caramelblokjes, geserveerd met vanille-ijs

7.50

Sneeker Tiramisu / Sneeker Tiramisu / Sneeker Tiramisu
Met Fryske dûmkes en Weduwe Joustra beerenburg
7.75

Creme Brulee / Creme Brûlée / Creme Brûlée
Dé klassieker, geserveerd met slagroom

6.50

Dame Blanche / Dame Blanche / Dame Blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus

Allergie of speciaal dieet?

Vraag onze medewerkers van de bediening of keuken of het door jouw gekozen gerecht een optie is, of wij de receptuur kunnen
aanpassen of beter een alternatief kunnen bieden. In geval van twijfel zullen wij overleggen.

Aan de Lunch
LUNCH GESERVEERD VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Soepen
Tomatensoep / Tomato soup / Tomatensuppe
Gevuld met gehaktballetjes, geserveerd met brood
(ook veganistisch verkrijgbaar)

5.75

Salades
Biefstukpuntjes / Steak Tips / Steak-Tipps
Roergebakken biefstukpunten in knoflook-hoisinsaus

15.50

Gamba / Gamba / Gambe
Roergebakken black tiger garnalen in chili-knoflook saus 17.50

Broodjes koud

7.50

Buratta / Buratta / Buratta
Romige verse Italiaanse kaas van buffelmelk

13.50

Tonijn / Tuna / Thunfish
Tonijnsalade met grannysmith, kapper-appel en rode ui

13.50

Ceasar / Ceasar / Caesar
Gegrilde kip, Alde frysk, croutons, afgemaakt
met Ceasar’s originele dressing

14.50

Broodjes warm

Gezond / Ham & Cheese / Schinken und Käse
Ham, kaas, ei, diverse groenten en mayonaise

7.50

Tonijnsalade / Tuna salade / Thunnfish sala
Huisgemaakt, met kappertjes en rode ui

7.50

Buratta / Buratta / Buratta
Met humus van rode biet

7.75

Carpaccio / Carpaccio / Carpaccio
À la minute geslagen ossehaas met pesto,
zonnebloempitten en stokâlde Fryske kaas

Soto Ajam / Soto Ayam / Soto Ayam
Pittige kippenbouillon met een garnituur van
krokante kip, noodles, bosui en gekookt ei

Aan de Gracht / Aan de Gracht / Aan de Gracht
Gebakken paprika, ui, champignon en bacon
gegratineerd met kaas (ook vegetarisch mogelijk)

7.50

Hete kip / Spicy Chicken / Heißes Huhn
Gemarineerd in Hindoestaanse kerrie en sambal,
geserveerd met chilisaus

7.75

Tosti / Toast Ham & Cheese / Gegrilltes Käse-Sandwich
Ham en kaas op boerenbrood
6.50

11.50

Daar lopen we voor om
Kroket / Croquette / Krokette
Twee stuks op boerenbrood met grove mosterd
(ook vegan mogelijk)
Club Sandwich / Club Sandwich / Club Sandwich
Met gerookte kip, ham, bacon en bbq saus,
geserveerd met friet

8.25

Reuben sandwich / Reuben Sandwich / Reuben Sandwich
Triple dekker sandwich met zacht gegaarde
runderpastrami, gesmolten gruyere en zuurkool
12.50

11.50

12 uurtje / 12 o’clock / 12 Stunden
3 plakken brood met gebakken ei, kaas en kroket,
rauwkost en soep naar keuze

Ei gerechten
Uitsmijter ham of kaas / Fried Egg ham or cheese /
Spiegelei Schinken oder Käse
Van 3 spiegeleieren
Uitsmijter ham en kaas / Fried Erg ham & cheese /
Spiegelei Schinken und Käse
van 3 spiegeleieren

8.75

9.25

Hoofdgerechten
Hamburger / Burger / Hamburger
Vega Burger / Veggie Burger / Veggie Burger
Biefstukpunten / Steak Tips / Steak Tipps
Knoflook chili gamba’s / Garlic chili Gamba /
Knoblauch-Chili-Garnelen
wordt geserveerd met friet en salade

17.75
17.75
18.75
19.50

12.00

Uitsmijter ADG / Fried egg healthy base / Fried Egg Gemüse
3 spiegeleieren op een roerbak van champignon,
paprika, ui en spek, gegratineerd met kaas
(ook vegetarisch mogelijk)
9.25
Boerenomelet / Farmers omelet / Bauern Omelett
Omelet van drie eieren, met paprika, ui,
champignon, bacon, gegratineerd met kaas
(ook vegetarisch mogelijk)

9.25

Pannekoeken / Pancakes /
Pfannkuchen
Naturel
6
Boerenpannekoek / Farmer pancake / Bauern Pfankuch
Met paprika, ui, champignon, spek en kaas
9.25
Extra ingrediënten
0.50
Keuze uit: spek / kaas / appel / nutella / honing / rozijnen

