
Voorgerechten
Soep van de dag    € 4,50 
Broodplankje 1 persoon   € 3,75  
met kruidenboter en aioli
Broodplankje 2 personen  € 5,75
met kruidenboter en aioli
Rundercarpaccio    € 7,75 
met Parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaatjes, pijnboompitten, rucola  
en pesto mayonaise 
Gerookte zalm    € 7,75 
met zoetzure groenten en een  
citrusmayonaise

Visgerechten
Gamba’s     € 16,50 
met verse groenten en een oosterse saus 
Zalmfilet	 	 	 	 	 €	16,00 
geserveerd met citroen en ravigottesaus 
Scholfilet	 	 	 	 	 €	15,00
geserveerd met citroen en remouladesaus

Vleesgerechten
Mixed Grill     € 18,50 
een trio van kipfilet, varkenshaas 
en biefstuk, geserveerd met pepersaus
Friese kogelbiefstuk   € 17,50
met pepersaus
Pepersteak     € 15,95
Saté van de haas    € 16,50 
met kroepoek, gebakken uitjes, atjar 
en pindasaus 
Hamburger It Wiid    € 14,95 
heerlijke runderhamburger met 
kaas, sla, tomaat, gebakken spek, 
ui, champignons en paprika
Schnitzel     € 14,50 
Schnitzel Meerpaal   € 16,50 
met gebakken ui, champignons en paprika 
Kip Piri Piri     € 14,75 
2 kipfilets met Piri Piri kruiden 
Snackplate met twee snacks  €  9,00 
keuze uit kroket, frikandel of kaassoufflé

Vegetarische gerechten
Groenteloempia     € 10,50 
met gebakken uitjes, champignons, 
paprika en zoetzure saus
Groentekroketten (2 stuks)  € 9,50
Extra warme sauzen mogelijk tegen een 
meerprijs van € 2,50 per saus; pindasaus en
pepersaus.
Bovenstaande gerechten worden geserveerd 
met aardappelwedges. Ook kunt u gebruik 
maken van de saladebar.

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel   € 6,50 
Extra ingrediënten: 
Kaas   Paprika 
Ham   Ui 
Salami  Ananas  
Spek    Appel
Champignons Aardbei
Chocoladesaus
Per ingrediënt:    € 0,75

Kindermenu’s
Schippertjesmenu:    € 7,50 
patat, mayonaise en appelmoes  
keuze uit: kipnuggets, frikandel of kroket  
Optimistenmenu:    € 7,50 
kinderpannenkoek met stroop of suiker
Earrebarremenu:    € 7,50 
kleine pizza ham, salami of kaas

Bij alle kindermenu’s wordt een kinderijsje 
geserveerd en mag er uit de schatkist
worden gegrabbeld!

 
Pizza’s 
Pizza Margherita    € 8,00 
tomatensaus en kaas
Pizza Prosciutto    € 8,50 
tomatensaus, ham en kaas
Pizza Funghi     € 8,25 
tomatensaus, champignons en kaas 
Pizza Salami     € 8,50 
tomatensaus, salami en kaas  
Pizza Hawaï     € 9,00 
tomatensaus, ananas, ham en kaas 
Pizza al Tonno    € 9,00 
tomatensaus, ui, tonijn en kaas  
Pizza Salmone    € 9,00 
tomatensaus, gerookte zalm, 
kappertjes en kaas
Pizza It Wiid      € 10,50  
tomatensaus, kaas en keuze 
uit 4 ingrediënten

Extra ingrediënten mogelijk tegen een 
meerprijs van € 0,75: 
ham, salami, spek, tonijn, zalm, ui,  
champignons, paprika, ananas, olijf,  
kappertjes, rucola.

Nagerechten
Dame blanche    € 4,95 
met 2 bolletjes vanille ijs,
chocoladesaus en slagroom
Sorbet     € 5,75 
met softijs, verse vruchten, 
aardbeiensaus en slagroom
IJskoffie	 	 	 	 	 €	4,95	
met softijs, koffie, cacao en slagroom
Wentelteefje van Fryske    € 6,50
sûkerbôle
met 1 bolletje vanille ijs,
karamelsaus en slagroom
Aardbeiencoupe    € 5,50 
met softijs, verse aardbeien, 
aardbeiensaus en slagroom
IJsje voor de smaak   € 3,50 
bolletje vanille ijs met slagroom
Kinderijsje      € 2,50
schatkistje met softijs en smarties
 
Koffie/	thee	met	gebak
zie onze koffiekaart

Dranken
Frisdrank
Alle frisdranken    € 2,25
Fristi, chocomel    € 2,25
Ice tea, Ice tea green   € 2,25
Ranja      € 1,00 
Sourcy (blauw/rood)    € 2,25
Verse jus      € 3,25  
Karnemelk / Melk     € 2,00 
Binnenlands gedestilleerd  
Jenever, Beerenburg, Bessen  € 2,75 
Buitenlands gedestilleerd   
Whiskey, Grand Marnier,   € 4,00
Liquor 43, Amaretto, 
Bacardi, Baileys, Tia Maria, 
Rum, Gin, Martini    € 4,00
Wijnen
Huiswijn zoet     € 3,25
Sankt Amandus Weisswein  
Huiswijn droog     € 3,25 
Spaanse, fris-fruitige wijn   
Huiswijn rood     € 3,25 
Spaanse, stevige wijn    
Huiswijn rosé      € 3,25 
Frisse, zachte wijn     
Port rood/wit     € 3,25
Sherry      € 3,25
Fles Wijn     €12,50
Bieren
zie onze bierkaart 


