Diverse luxe broodjes

Keuze uit Italiaanse bol, wit of bruin
stokbrood of een boerenbol
Broodje rundercarpaccio		
€ 7,50
met sla, parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten en een pestomayonaise
Broodje met gerookte zalm 		
€ 7,50
met sla, tomaat, zoetzure komkommer en een
citrusmayonaise
Broodje gezond			
€ 5,50
met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en
gekookt ei
Broodje warme beenham & kaas
€ 6,50
uit de oven, met zongedroogde tomaatjes,
noten en een honingmosterdsaus
Broodje de Alde Feanen			
€ 6,50
uit de oven, met ham, kaas, tomaat, ui
en Italiaanse kruiden

Uitsmijters

Keuze uit wit of bruin brood

Tosti’s
Tosti kaas					€ 3,95
Tosti ham en kaas				
€ 4,25
Tosti Hawaï					€ 4,50

Voor bij de borrel
Nachos 					€ 7,00
uit de oven, met tomaat, paprika en rode ui,
geserveerd met guacamole
Mini-loempia’s met zoetzure saus
€ 4,00
6 stuks
Bitterballen					€ 4,00
8 stuks
Warm bittergarnituur			
€ 5,75
12 stuks
Vlammetjes					€ 4,50
8 stuks

IJs

Dame blanche				€ 4,95
met 2 bolletjes vanille ijs,
Uitsmijter naturel				€ 5,25		
chocoladesaus en slagroom
Uitsmijter ham of kaas			
€ 6,00
Sorbet					€ 5,75
Uitsmijter ham en kaas			
€ 6,50
met softijs, verse vruchten,
Uitsmijter spek				€ 6,00
aardbeiensaus en slagroom
Uitsmijter de Meerpaal			
€ 7,00
IJskoffie
€ 4,95
met ham, kaas, gebakken ui,
met softijs, koffie, cacao en slagroom
paprika en champignons
Wentelteefje van Fryske 			
€ 6,50
sûkerbôle
Specialiteiten
met 1bolletje vanille ijs,
karamelsaus en slagroom
Soep van de dag				
€ 4,50
Aardbeiencoupe				€ 5,50
geserveerd met stokbrood
met softijs, verse aardbeien,
2 kroketten met brood			
€ 4,75
aardbeiensaus en slagroom
keuze uit wit of bruin brood
IJsje voor de smaak			
€ 3,50
Saté It Wiid					€ 7,95
bolletje vanille ijs met slagroom
varkenssaté met pindasaus, stokbrood en een
Kinderijsje 					€ 2,50
rauwkostsalade
schatkistje met softijs, slagroom en smarties
12 uurtje					€ 6,95
kopje soep van de dag, een kleine
uitsmijter ham en kaas en 1 kroket met brood
keuze uit wit of bruin brood

