DINER
geserveerd van 17-21 uur

SOEPEN

“De kookstijl van Jikke is
Frans bistro stijl met invloeden
uit de Friese streek.”

MOSTERDSOEP 6.50
Romige mosterdsoep met Zijlstra’s droge worst.

ZALM 12.75
Vers gerookte zalm met mierikswortelsaus en toast.

DAGSOEP 6.50
We informeren je graag wat vandaag in de pan zit.

GARNAAL 12.50
Kroketjes van Waddengarnalen met cocktailsaus van
gerookte paprika en Frysk Hynder whisky.

VOORGERECHTEN

PALING 14.75
Hele gerookte paling van Freerk út Heech
met toast en boter.

BROOD 6.50
Brood van bakker Posthuma,
met heerlijke smeersels.
GEITENKAAS 9.50
Gebakken geitenkaas met moekes jam,
sla en bastogne.

HOOFDGERECHTEN
KAASFONDUE 35.00
Gezellig met zijn tweetjes een avond genieten.
Deze fondue maken we naar oud Zwitsers recept
uit Vitznau, met een vleugje Friese kaas.
GROENTEQUICHE 19.50
Smaakvolle vegetarische quiche, afgetopt met
kruimels geitenkaas en gerookte amandelen.
VEGABURGER 18.50
Vegetarische avocadoburger op een broodje met
sla, tomaat, augurk, ui en burgersaus.
VIS VAN DE DAG Dagprijs
Dagelijks verse aanvoer van de afslag.
We vertellen graag wat er vandaag in het net zit.

CARPACCIO 14.50
Carpaccio van Frysk Angus, trufffelmayonaise,
gemarineerde tomaat, pecorino en pijnboompitten.
BOURGONDICH GENIETEN 12.75 p.p.
Een selectie voorgerechtjes om te delen.
(v.a. 2 personen te bestellen).
KOGELBIEFSTUK 24.50
Gebakken kogelbiefstuk van Frysk Angus met ouderwetse
pepersaus.
SATÉ 21.00
Saté van malse kip, met pindasaus,
zoetzure komkommer en kroepoek.
SUKADE 22.75
Sukade van Lakenvelder rund uit Oosthem,
gestoofd in eigen jus.
BERTUSBURGER 17.50
Sappige runderhamburger van de koeien van Bertus uit
Oosthem. Op een briochebroodje met o.a. augurk, tomaat,
ui en spek. Een echte Bistroklassieker!
NAAST DE KAART
We informeren u graag welke specials
of menu’s we naast de kaart serveren.

DESSERTS

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

TRIFLE 6.50
Trifle van bastogne, frambozen en witte chocolade.

PANNENKOEK 5
Met stroop en poedersuiker

COUPE AARDBEI 7.50
Verse aardbeien, roomijs en slagroom.

FRIETJES 5.50
Keuze uit: kroket, frikandel of kipnuggets.
Met appelmoes en mayonaise.

SORBET 7.50
Klassiek geserveerd;
met fruit, sorbetijs en aardbeiensaus.
DAME BLANCHE 6.50
Vanille roomijs met warme chocoladesaus
en slagroom.

VISJE 12.50
Gebakken vis van de dag met frietjes.
SATÉ 11
Kleine portie kipsaté met frietjes.

ESPRESSO MARTINI 8.50
Espresso, wodka en Hollands Genoegen.
KAASPLANKJE 12.75
Van lokale kaas en Bakker Posthuma’s
Fruchteroggebrea.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten en wij houden hier rekening mee.

