Lunch
Diverse luxe broodjes

Specialiteiten

Keuze uit wit of bruin brood

Tomatensoep 				5,50

Broodje rundercarpaccio 8,50

Mosterdsoep met spekjes		

5,50

2 kwekkebroom kroketten 		

6,95

met parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten,
rucola sla en een pestomayonaise

Broodje gerookte zalm

8,50

met sla, zoetzure komkommer, kappertjes
en een citrusmayonaise

Broodje gezond			7,25
met ham, kaas, sla, tomaat,
komkommer en ei

Broodje de Alde Feanen

7,75

uit de oven, met ham, kaas, tomaat, ui
en honingmosterdsaus

met room en pesto, geserveerd met stokbrood
geserveerd met stokbrood

op brood met mosterd, keuze uit wit of bruin
brood

Saté it Wiid				7,95

gebakken varkenssaté met pindasaus, stokbrood
en een rauwkostsalade

12 Uurtje					9,75
bestaande uit een kop soep van de dag, een
gebakken spiegelei met ham, kaas en brood en
één kwekkeboom kroket met brood

Uitsmijters

Luxe tosti’s

Keuze uit wit of bruin brood

Keuze uit wit of bruin brood

Uitsmijter naturel		

7,00

Uitsmijter ham en kaas

7,75

drie gebakken spiegeleieren op brood

drie gebakken spiegeleieren met ham en kaas
op brood

Uitsmijter spek			7,75

drie gebakken spiegeleieren met spek op brood

Uitsmijter de Meerpaal

8,50

drie gebakken spiegeleieren met ham, kaas,
gebakken ui, paprika en champignons op
brood

Tosti tonijn				7,00
met tonijn, rucola sla, ui en kaas

Tosti zalm					7,00
met zalm, rucola sla, kappertjes en kaas

Tosti ham					7,00
met ham, pesto, rucola sla, tomaat en kaas

Tosti kaas					7,00
met pesto, rucola sla, ui, paprika en kaas

Kleine gerechten
Voor bij de borrel

Kindermenu’s

Nacho’s				7,50

Schippertjesmenu			6,50

Mini-loempia’s 			4,50
met zoetzure saus, 8 stuks
Bitterballen			4,00

Optimistenmenu			6,50

uit de oven, met tomaat, paprika & rode ui,
geserveerd met guacamole

8 stuks

Warm bittergarnituur
12 stuks

5,75

Vlammetjes			4,50
8 stuks

Natuurlijk ook als voorgerecht mogelijk!

Voorgerechten
Tomatensoep 			5,50
met room en pesto, geserveerd
met stokbrood

Mosterdsoep met spekjes 5,50
geserveerd met stokbrood

Broodplankje

4,25/ 6,75

voor 1 of 2 personen
geserveerd met kruidenboter en aioli

Rundercarpaccio		 7,75

met parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten, rucola en een
pestomayonaise

Gerookte zalm			7,75
met zoetzure komkommer, kappertjes
en een citroenmayonaise

Knoflookgamba’s 		

8,25

7 (gepelde) gamba’s gebakken in
knoflookolie, geserveerd met peterselie en
brood

patat met mayonaise en appelmoes en een
snackje naar keuze: kipnuggets, frikandel of
kroket
kinderpannenkoek met stroop en suiker

Earrebarremenu			6,75
kleine pizza met ham, salami of kaas

Bij alle kindermenu’s mag er uit de
schatkist worden gegrabbeld!

Pizza’s & Pannenkoeken
Pizza’s
Pizza Margherita		
tomatensaus en kaas

Pannenkoeken
8.00

Pannenkoek naturel			7,00

Pizza Prosciutto			
9,00
tomatensaus, ham en kaas
Pizza Funghi			9,00

Extra ingrediënten tegen een meerprijs
van € 1,00

Pizza Salami			

per ingrediënt:
ham, kaas, salami, spek, ui, paprika, champignons,
ananas, appel, aardbei, chocoladesaus

tomatensaus, champignons en kaas
tomatensaus, salami en kaas

9,00

Pizza Hawaï			10,00

tomatensaus, ananas, ham en kaas

Pizza al Tonno			

tomatensaus, ui, tonijn en kaas

10,00

Pizza Salmone			10,00
tomatensaus, gerookte zalm,
kappertjes en kaas

Pizza it Wiid			

11,50

tomatensaus, kaas, en 4 ingrediënten naar
keuze.

Extra ingrediënten zijn ook mogelijk tegen een
meerprijs van € 1,00 per ingrediënt:
ham, salami, spek, tonijn, zalm, ui, champignons,
paprika, ananas, olijf, kappertjes, rucola

Diner
Vegetarische gerechten

Vleesgerechten

Groenteloempia			14,25

Friese Kogelbiefstuk		

met gebakken groente en een
zoetzure saus

Veg. burger it Wiid		

met gebakken champignons en een pepersaus

15,00

op een sesambroodje met sla, tomaat
en gebakken ui

Ook hebben we vegetarische pizza’s
en pannenkoeken.

Mixed Grill			19,50
een trio van kipfilet, varkenshaas en een
pepersteak, geserveerd met kruidenboter

Saté van de haas		

17,50

Hamburger it Wiid		

16,50

Schnitzel Meerpaal		

16,75

met kroepoek, gebakken uitjes, atjar en
pindasaus

rundvleeshamburger, op een sesambroodje met
kaas, sla, tomaat, gebakken spek en ui

Visgerechten

met gebakken ui, champignons en paprika

Verse mosselen

geserveerd in een mosselpannetje
met keuze uit remouladesaus, knoflooksaus
of whiskeycocktailsaus

Voor 1 persoon			
Voor 2 personen			
Zalmfilet				

19,00
36,00
17,75

Zeebaarsfilet			

18,50

met gemengde groenten en een
remouladesaus

18,50

op de huid gebakken, geserveerd met
gemengde groenten en een citroensaus

Kip Piri Piri			

16,25

gebakken kip met Piri Piri kruiden, geserveerd
met sperziebonen, paprika en taugé

Extra warme sauzen mogelijk tegen een
meerprijs van €2,00 per saus:
pepersaus of pindasaus

Koffie & desserts
Koffie

Desserts

Koffie				
2,30
Verse munt thee			
3,25
Thee					2,10
Cappuccino			2,80
Espresso				2,30
Dubbele espresso		
3,90
Latte macchiato			3,95
met een siroop* 		4,45
Ice Latte				4,45

Dame Blanche			5,75

Latte macchiato met ijsblokjes

Café au lait			
2,80
Décafe				2,30
Warme chocolademelk
2,60
Slagroom				0,50
* keuze uit karamel, vanille, witte chocolade of
popcorn
Dockumer Kofje		
met Beerenburg en slagroom
Irish coffee			

5,50

French coffee			

5,95

Italian coffee			

5,95

Spanish coffee			

5,95

Baileys coffee			

5,95

5,95

met Whiskey, bruine suiker en slagroom
met Grand Marnier en slagroom
met Amaretto en slagroom

met Tia Maria en slagroom
met Baileys en slagroom

Appelgebak 			
€ 2,75
met slagroom			€ 3,25
Friese oranjekoek		
€ 2,75

met 2 bolletjes vanille ijs, chocoladesaus
en slagroom

Sorbet met vers fruit		

6,50

IJskoffie				

5,95

Warm chocoladetaartje

6,75

met 2 bolletjes vanille ijs, aardbeiensaus
en slagroom
met softijs, koffie, cacao en slagroom
met vanille ijs en slagroom

Wentelteefje			6,95

van Fryske sukerbôle met 1 bolletje vanille ijs,
karamelsaus en slagroom

Verse aardbeien			6,25

met 1 bolletje vanille ijs, aardbeiensaus
en slagroom

IJsje voor de smaak		

coupe met softijs en slagroom

3,50

Kinderijsje			2,50

softijs met smarties

