
Gerechten gemarkeerd met een (V) zijn vegetarisch en/of vegetarisch mogelijk. 

Als u een allergie heeft, informeer dan onze medewerkers. 

 

 
 

VOORGERECHTEN 

 

 

HOOFDGERECHTEN 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, groenten en frites. 

Breekbrood (V) 

Kruidenboter en pesto 

5,50 

Mosterdsoep (V) 

Frysk Hynder Whisky worst uit Bolsward en lente-ui 

 6,75 

Seizoenssoep 

Vraag onze gastvrouw/heer 

6,75 

Carpaccio van hert 

Sinaasappel, Parmezaanse kaas en truffel mayonaise 

       16,75 

Salade met gerookte ribeye 

Broad beans, balsamico dressing, peppadew en buffalo mozzarella 

15,50 

Rode bieten tartaar (V) 

Appel, bleu de Wolvega, pistache nootjes en gemberparels 

10,50 

Zalmbonbon  

Garnalen, crème van gerookte forel, hüttenkäse 

15,50 

Spinazie loempia (V) 

Spinazie, bleu de Wolvega, geitenkaas, pijnboompitten en chilisaus 

9,75 

Zalm “sous vide gegaard” 

Tapenade van zeekraal - citroen 

25,50 

Heekfilet 

Gebakken in bierbeslag en geserveerd met ravigottesaus 

22,50 

“OUWE SEUN” runderburger onze HARLINGER specialiteit  

Sla, tomatensalsa, tomaat, cheddar, geserveerd op een brioche bol 

18,75 

Schnitzel (Biologisch)  

Citroen en zigeunersaus 

 20,50 

Entrecôte (Biologisch) 

Pepersaus met roze peperkorrels 

27,75 

Saté van jackfruit (V) 

Pindasaus, gebakken uitjes en cassave 

22,50 

Kipsaté 
Pindasaus, gebakken uitjes en cassave 

19,75 

Kaasfondue van “Vlieland” - biologische bierkaas (V) 

Brood en diverse groenten 

23,50 

Vis vers uit de netten 

Vraag onze gastvrouw/heer 

Dagprijs 



Gerechten gemarkeerd met een (V) zijn vegetarisch en/of vegetarisch mogelijk. 

Als u een allergie heeft, informeer dan onze medewerkers. 

 

 
 

NAGERECHTEN 

 

 

SPECIALE KOFFIE’S 

 

 

HARLINGER BONBONS 

 

Fries kaasplankje 

Bleu de Wolvega, Fryske marren tsiis, Tynjetaler, toast, druiven, 

confiture en sausjes 

9,75 

Kersen pannacotta 

Amarenen kersen en slagroom 

6,75 

Vers fruit 

Seizoensfruit 

8,00 

Dame Blanche 

Vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom 

7,75 

Eton mess sinaasappel  

Griekse yoghurt, sinaasappel curd, meringue, bloedsinaasappelijs en 

slagroom 

8,75 

IJscoupe verrassing 

3 soorten ijs en slagroom 

6,75 

Eetbare bloempot met sorbetijs mandarijn 

Chocolade mousse van Tony’s Chocolonely, Oreo crumble en slagroom 

10,50 

Crème Brûlée  

 

6,75 

Irish koffie  

Irish Whisky 

8,00 

Dokkumer koffie  

Beerenburg 

8,00 

French koffie  

Grand Marnier 

8,00 

Italiaanse koffie  
Amaretto 

8,00 

O´Donnell koffie  
Latte macchiato met sticky toffee likeur en slagroom 

7,50 

Een heerlijke Harlinger bonbon(s) bij uw koffie?  

Keuze uit: mokka, amaretto, framboos of gezouten karamel 

 

1,95 


