DINER
KAART
VOORGERECHTEN
FRYSKE MOSTERSOP
Friese romige mosterdsoep met Friese droge
worst en een garnituur van fijngesneden prei.
4,75

FRYSKE SIPELSOP
Friese uiensoep met een crouton van riperkrite
tsiis.
4,75

ITALIAANSE TOMATESOP
Met een garnituur van ui, bleekselderij, rode
paprika en uitgebakken spekjes.
4,75

GAMBASTAARTJES
Warm voorgerecht van gambastaartjes uit de
wok met gember en zwarte knoflook allioli.
12,95

CARPACCIO
Van huisgerookte wilde ganzenborstfilét uit de
fryske klaai regio. Geserveerd op een salade
met een chutney van appel, peer en rozijnen.
10,95

BROODPLANKJE
Div. vers afgebakken brood(jes) met
huisgemaakte kruidenboter, verse pesto en
tapenade.
5,95
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

DINER
KAART
GRILLGERECHTEN
KIP PIKANT
Pikante kip spies geserveerd met chutney van
uit, tomaat, knoflook en kokos.
€ 17,95

MIXED GRILL
Van biefstuk, varkenshaas en kipfilet.
Gemarineerd in honing, knoflook en kruiden.
Geserveerd met huisgemaakte knoflook en
smokey BBQ-saus.
€ 19,95

FRYSKE VARKENSRIB
Varkensrib geserveerd met chutney van appel,
uit en spekjes.
€ 20,95

LAMSVLEES
Mals lamsvlees gemarineerd in knoflook en
tijm. Geserveerd met een frisse saus van
munt.
€ 22,00

BIEFSTUK
Biefstuk geserveerd met een huisgemaakte
pepersaus.
€ 24,95

COTE DE BOEUF (450 gr.)

DE VEGA DRIE GANGEN
GERECHTEN
VEGA SOEP
Kerrie pastinaak soep.
€ 4,75

OVENSCHOTEL
Van aardappelen, paprika, ui, champignons,
prei, wortel en Riperkrite Tsiis.
€ 19,95

FANYLJE IIS MEI CRANBERRY STIP
Vanille ijs met cranberry saus
€ 6,25

€ 27,50
Dit gerecht wordt vergezeld door een salade.

DE FRYSKE TRYE
GONGEN MIEL
SIPELSOP
Uiensoep
€ 4,75

Ribeye met been geserveerd met chimichurri.
€ 28,95

FRYSKE STOVE

U kunt deze grillgerechten ook combineren
met de volgende sauzen: Portsaus, Romige
champignossaus, Stroganoffsaus.

BOERENJONGES IIS

Deze gerechten worden vergezeld met
gebakken aardappelen of steakhouse friet,
verse groente en salade.

€ 27,50

Al onze gerechten kunnen allergenen
bevatten.

Friese stoof
€ 19,95

Boerenjongens iis
€ 6,25

Dit gerecht wordt vergezeld door een salade.
Deze gerechten zijn ook apart te bestellen.

DINER
KAART
NAGERECHTEN
COUPE STRACIATELLA
Straciatella roomijs met stukjes chocolade.
€ 5,75

COUPE YOGHURT BOSVRUCHTEN
Fruitige coupe van puur yoghurt bosvruchten
roomijs.
€ 5,75

COUPE AARDBEI
Lekkere combinatie van verse aardbeien en
heerlijke ambachtelijk Italiaans aardbeien
roomijs.
€ 5,75

COUPE DAME BLANCHE
De klassieker onder de desserts. Ambachtelijk
vanille roomijs, overgoten met warme
chocoladesaus. Afgemaakt met slagroom,
amandelschaafsel en chocoladerasp.
€ 5,75

VRUCHTENSORBET
Heerlijke Sorbet met vers fruit, vanille roomijs
en aardbeien roomijs.
€ 6,25

COUPE HAPPY - KINDERIJS
Dit smaakt net zo ‘happy’ als dat het eruit ziet.
Heerlijke aardbeien en vanille roomijs met
gekleurde hagel.
€ 3,95

