
DINER GESERVEERD VANAF 17.00 UUR

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 het Diner 
Voorgerechten
Broodplank
Geserveerd met humus, tapenade en 
huisgemaakte kruidenboter  7.25

Tomatensoep
Gevuld met gehaktballetjes, geserveerd met brood 
(ook veganistisch verkrijgbaar)  5.75

Paddenstoelen miso soep (vegan) 
Krachtige bouillon met garnituur van 
paddenstoelen en paksoi 7.50

Carpaccio
À la minute geslagen ossehaas met pesto, 
zonnebloempitten en Âlde Fryske kaas 13.50

Geschroeide Tonijn
In een kruidenkorst geschroeide tonijn, geserveerd 
met soja-citrusdressing en wasabi mayonaise 12.75

Salade Pompoen
Met geroosterde pompoen, spinazie, linzen, 
amandel en aceto di balsamico  8.75

Bisque 
Krachtige kreeftensoep gevuld met diverse 
lekkernijen uit de zee 9.50

Gebakken paddenstoelen
In kruidenboter gebakken paddenstoelen,
geserveerd met knoflookbrood  7.50

Hoofdgerechten
Cheeseburger 
100% runderburger van de bbq. Met toppings van ui en 
ingelegde komkommer en onze eigen burgersaus, 
geserveerd op een brioche bun  17.50

Biefstukpunten
Diamanthaas met diverse groenten, 
roergebakken in knoflook en hoisinsaus  19.75

Spare ribs
Langzaam gegaarde ribs in zoete ketjap 
of pittige Koreaanse bbq saus  24.50

Hertenbiefstuk 
Met krachtige rode wijn jus, 
optioneel met geraspte chocolade  23.75

Varkenshaas 
Geserveerd met champignonroomsaus 17.50

Coq au Jopen 
Kippenbout gestoofd in Jopen bier 17.50

Schnitzel 
Van varkensfilet, met keuze uit 
boerengarnituur of pepersaus  18.50

Bisque 
Gevuld met diverse lekkernijen 
uit de zee en vis van de dag 23.75

Gamba’s 
Black tiger garnalen in Thaise curry geserveerd 
met rijst en een roerbak van diverse groenten 23.75

Scholfilet
In roomboter gebakken, 
geserveerd met remoulade saus  17.75

Indiase curry
Milde curry van zoete aardappel, linzen en spinazie 18.75

Cajunburger 
Pittige gekruide bonenburger, 
met frisse relish, geserveerd op een brioche bun 17.50

Desserts
Dame Blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus  6.00

Wentelteefjes 
van suikerbrood met kaneelroomijs  7.50

Brownie 
Geserveerd met warme kersen en slagroom 7.50

Stoofpeerpannacotta 7.50

Voor een meerprijs van €2.50 serveren wij 
warme groenten/gebakken aardappelen.
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LUNCH GESERVEERD VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Aan de Lunch
Soepen
Tomatensoep
Gevuld met gehaktballetjes, geserveerd met brood 
(ook veganistisch verkrijgbaar)  6.00

Paddenstoelen miso soep
Krachtige bouillon met garnituur 
van paddenstoelen en paksoi (vegetarisch) 7.50

Salades
Biefstukpuntjes
Roergebakken diamanthaas in knoflook en hoisinsaus  17.50

Gamba
Roergebakken black tiger garnalen in 
knoflook en chilisaus  17.75

Pompoen
Met geroosterde pompoen, spinazie, linzen, 
amandel en aceto di balsamico 13.50

Broodjes koud
Gezond
Ham, kaas, ei, mayonaise en diverse groenten 8.75

Tonijnsalade
Huisgemaakte salade met rode ui en kappertjes 8.75

Carpaccio
À la minute geslagen ossehaas met pesto, 
zonnebloempitten en Âlde Fryske kaas  13.75

Broodjes warm
Aan de Gracht
Gebakken paprika, ui, champignon en spek,
gegratineerd met kaas (ook vegetarisch mogelijk)  8.75

Tosti 
Ham en kaas, trippel decker 6.75

Brie
Uit de oven, met honing en walnoten  9.50

Daar lopen we voor om
Kroketten
Twee stuks op boerenbrood met grove mosterd 
(ook vegan mogelijk)  9.75

Club Sandwich
Met gerookte kip, ham, spek en bbq saus, 
geserveerd met friet  11.75

Pulled pork 
Geserveerd met steamed Buns, coleslaw 
en Chinese bbq saus 11.50

Huisgemaakt bal uit de jus 
Geserveerd met boerenbrood 10.00

12 uurtje
3 plakken boerenbrood belegd met kaas, spiegelei 
en kroket. Met soep naar keuze en rauwkost 12.00

Lunchgerechten
Cheeseburger 17.50
Cajunburger 17.50
Biefstukpunten 19.75
Scholfilet  17.75
Gehaktbal  14.75

Wordt geserveerd met friet en salade 

Ei gerechten
Uitsmijter ham of kaas
Van 3 spiegeleieren  9.25

Uitsmijter ham en kaas
Van 3 spiegeleieren  9.75

Uitsmijter ADG
Van 3 spiegeleieren op een roerbak van champignon, 
paprika, ui en spek, gegratineerd met kaas 
(ook vegetarisch mogelijk)   9.75

Boerenomelet
Omelet van drie eieren, met paprika, ui, 
champignon, spek, gegratineerd met kaas
(ook vegetarisch mogelijk)    9.75

Pannenkoeken
Naturel  6.50
Boerenpannenkoek
Met paprika, ui, champignon, spek en kaas  9.25
Ook vegetarisch mogelijk
Extra ingrediënten  0.50
Keuze uit: spek / kaas / appel / nutella / honing / rozijnen


