LUNCH:
Broodjes: keuze uit Italiaanse bol of meergranenbol
Carpaccio
Met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pesto

€ 7,50

Gerookte zalm
Met kappertjes, rode ui en een frisse dressing

€ 7,50

Warme Beenham
Met honingmosterdsaus

€ 6,50

Huisgemaakte hamburger
Met sla, kaas, spek, tomaat en een kerriemayonaise

€ 8,50

Gezond
Ham, kaas, sla, tomaaat, komkommer en ei

€ 6,50

Klassiekers:
Soep van de dag
Met brood en kruidenboter

€ 4,50

Twee kroketten met brood

€ 7,50

12-uurtje
Soep van de dag, brood met kroket en brood met ei en ham

€ 9,50

Tosti ham en/of kaas

€ 4,50

Tosti hawaii

€ 5,00

Tosti “Nostalgie”
Salami, kaas, ui, tomaat en pesto

€ 8,00

Uitsmijter ham en/of kaas

€ 7,00

Uitsmijter ”Royale”
Spek, kaas, tomaat, ui en champignons

€ 9,00

PANNENKOEKEN:
Naturel

€ 6,50

Appel

€ 7,00

Spek

€ 7,00

Kaas

€ 7,00

DINER:
VOORGERECHTEN:
Soep van de dag

€ 4,50

Broodplankje
Broodsoorten met kruidenboter, tapenade, en aioli

€ 5,50

Carpaccio van het rund
Met rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas en pestodressing

€ 8,00

Gerookte zalmsalade
Met gemengde sla, kappertjes, rode ui, en een frisse dressing

€ 8,50

HOOFDGERECHTEN:
Varkensschnitzel
Met gebakken spek, ui, champignons en paprika

€16,50

Kogelbiefstuk
Keuze uit bospaddenstoelensaus of kruidenboter

€18,50

Varkenshaas
Gevuld met parmaham, mozzarella en basilicum

€17,50

Zalmfilet
Met tagliatelle en een knoflook/kappertjes mayonaise

€18,50

Tortillawrap
Wrap gevuld met pittige kipfilet, ui, champignons en pepers en
gegratineerd met kaas

€15,00

*alle hoofdgerechten worden geserveerd met een warme seizoensgroente,
frites, gebakken aardappelen en salade

MAALTIJDSALADES:
Gamba’s
Een goedgevulde salade met in knoflook gebakken gamba’s met pittige
wasabi mayonaise

€13,50

Gerookte kip
Heerlijke verse salade met gerookte kipfilet, komkommerlinten, ei,
Parmezaanse kaas en croutons

€12,50

VEGETARISCH:
Pasta Caprese
Geserveerd met een verse basilicum-/pestosaus, mozarella en
zongedroogde tomaatjes

€13,50

Groente Quiche
Met groenten van het seizoen en gegratineerd met geitenkaas

€15,00

PLATEGERECHTEN:
Kipsaté
Heerlijke malse kipsaté met kroepoek en atjar

€12,50

Varkensschnitzel
Met gebakken spek, ui, champignons en paprika

€13,50

Spareribs van het Gaasterlands Kruidenvarken
Volgens eigen recept met twee koude sauzen (500 gram)

€16,00

Spareribs XXL
Voor de échte bourgondiër (750 gram)

€19,50

*Alle plates worden geserveerd met verse frites en salade

PIZZA'S
Margherita
Tomatensaus en kaas

€ 7,50

Salami
Tomatensaus, kaas, salami

€ 9,00

Hawaii
Tomatensaus, kaas, ham, ananas

€10,00

Vegetaria
Tomatensaus, kaas, champignon, paprika, ui, tomaatjes

€10,00

Pepperoni
Tomatensaus, kaas, champignon, paprika, ui, peper, salami

€11,50

Rucola
Tomatensaus, kaas, ui, pesto, rucola, tomaat

€10,00

Mafiosa
Tomatensaus, kaas, tonijn en uien

€10,50

De Nostalgie
Tomatensaus, kaas, shoarma, ui, champignons, paprika

€12,50

Mixed Grill
Tomatensaus, kaas, ui, shoarma, kipfilet, ham

€13,50

Gaasterlân
Tomatensaus, kaas, champignons, ham, salami, ui, spek en ei

€13,00

KINDERMENU’S:
Frikandel, kroket, of kipnuggets
Met patat, mayonaise en appelmoes

€ 6,50

Kinderpizza
met tomatensaus, kaas, salami of ham

€ 6,50

DESSERT:
Dame blanche
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 5,50

Vruchtensorbet
3 soorten sorbetijs, vers fruit en slagroom

€ 6,50

Toast van suikerbrood
Met kaneelijs en slagroom

€ 6,50

Kinderijsje
€ 4,50
Vanille ijs met slagroom in een mooie beker om mee naar huis te nemen!

VOOR BIJ DE BORREL:
Plankje De Nostalgie
Friese lekkernijen voor twee personen; laat je verrassen!

€ 9,50

Nacho's
Uit de oven, met kaas, tomaat, rode ui en crème fraiche

€ 6,00

Bittergarnituur
Portie van verschillende snacks (8 stuks)

€ 6,00

Bitterballen (Van Dobben, de lekkerste!)
Portie van 8 stuks

€ 5,50

