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Dockumer kofje
Met Berenburg en slagroom
Irish coffee
Met whisky en slagroom
French coffee
Met Grand Marnier en slagroom
Italian coffee
Met Amaretto en slagroom
Spanish coffee
Met Tia Maria en slagroom
Baileys coffee
Met Baileys en slagroom
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SPECIALE KOFFIES

Friese proeverij voor 2 personen 
Laat u verrassen!
Dame Blanche 
Twee bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Sorbet de Meerpaal 
Softijs met vers fruit, aardbeiensaus en slagroom
Wentelteefje van Fryske sûkerbôle 
Met een bolletje vanille-ijs, karamelsaus en slagroom
Warm chocoladetaartje
Geserveerd met vanille-ijs en slagroom
Red Velvet cake 
Met een roomkaasfrosting en slagroom
Kinderijsje 
Softijs met discodip
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NAGERECHTEN
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HOOFDGERECHTEN

Tomatensoep  
Met room en pesto 
Tom kha kai  
Licht pittige kippensoep met kokos, citroengras en gember
Breekbrood ( 2 personen )
Vers afgebakken breekbrood met diverse smeersels
Carpaccio 
Met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise
Insalata Caprese 
Met tomaten, mozzarella, pesto en pijnboompitten
Knoflookgamba’s 
Warme, gepelde gamba’s, gebakken in knoflookolie, 
geserveerd met brood
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Verse mosselen 
Heerlijk verse mosselen, geserveerd in een mosselpannetje,
keuze uit remouladesaus, knoflooksaus en whisky-cocktailsaus
Hamburger it Wiid 
Rundvleeshamburger op een sesambroodje met kaas, sla, 
tomaat, gebakken spek en ui
Groenteburger de Meerpaal   
Mediteraanse groenteburger op een sesambroodje met sla, 
tomaat, rode ui en ‘American Garlic’-saus
Vegetarische gele curry   
Huisgemaakte gele curry met bloemkool, aardappel en 
tomaat, geserveerd met turks brood.
Saté van de haas 
Met kroepoek, atjar, gebakken uitjes en pindasaus
Gegrilde entrecôte 
Met een huisgemaakte champignonroomsaus 
Schnitzel de Meerpaal  
Met gebakken ui, champignons en paprika
Gestoofde kippendijfilet
Warm aanbevolen door het team van Eetcafé de Meerpaal! 
Met knoflook, tijm, champignons, spekjes en rode wijn
Mixed grill 
Een trio van kipfilet, varkenshaas en pepersteak
Zeebaarsfilet 
Op de huid gebakken, met zoetzure venkel en remouladesaus
Zalmfilet 
Met gemengde groenten en een remouladesaus
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Maaltijdsalade caprese   
Gemengde salade met tomaat, mozzarella, pijnboompitten en pesto,
geserveerd met brood
Maaltijdsalade carpaccio 
Gemengde salade met carpaccio, zongedroogde tomaten, 
parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise 
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MAALTIJDSALADES

Schippertjesmenu
Patat met mayonaise, appelmoes 
en een snackje naar keuze: 
frikandel, kroket of kipnuggets
Optimistenmenu
Poffertjes met poedersuiker en stroop

8

8

Bij elk kindermenu 

mag uw kind 

grabbelen in 

onze schatkist.

Altijd prijs!

Bij alle hoofdgerechten serveren we friet 
met een frisse salade en mayonaise. 
Extra rabarber bestellen kan tegen 
een meerprijs van € 3,00.

Wat je van dichtbij haalt, is lekker! 

Daarom komt al ons vlees van onze ambachtelijke, 

zelfslachtende slagerij Rijpma uit Gytsjerk.

KINDERMENU’S
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VOORGERECHTEN


