
Gerechten gemarkeerd met een (V) zijn vegetarisch en/of vegetarisch mogelijk. 
Als u een allergie heeft, informeer dan onze medewerkers. 

 
 

 

 
 

 

VOORGERECHTEN 

 

  

Breekbrood (V) 
Kruidenboter en hummus 

 6,50 

Tomatensoep (V) 
Naar Italiaans recept 

 6,75 

Seizoenssoep 
Vraag onze gastvrouw/heer 

6,75 

Harlingerzuur 
Haring ingelegd in Beerenburg zoetzuur, komkommer en bleekselderij 
geserveerd op toast 

12,50 

Gebakken champignons (V) 
Walnoten, Bleu de Wolvega en sjalotten geserveerd op toast 

12,50 

Rundercarpaccio 
Hartige kaas, mierikswortelmayonaise en salade 

15,50 

Gevogelte lever 
Room, bosui, sjalotten, toast en salade 

13,50 

Maaltijdsalade geitenkaas 
Deze salade kan ook als hoofdgerecht besteld worden 

12,50 
17,50 



Gerechten gemarkeerd met een (V) zijn vegetarisch en/of vegetarisch mogelijk. 
Als u een allergie heeft, informeer dan onze medewerkers. 

 
 

 
 

 

HOOFDGERECHTEN 

 

  

Roodbaarsfilet 

Gin-tonic roomsaus 
22,50 

Bloemkoolsteak alla Milanese (V) 

Ei, kaas, kerriekool en champignonroomsaus 
19,75 

Schnitzel 

Champignonroomsaus 

20,75 

Entrecôte 

Gegrild met rozemarijnboter en geserveerd met pepersaus 
27,75 

Harlinger biefstukpuntjes 

Paprika, ui, champignons en oester chili tomatensaus 
24,75 

Huisgemaakte vegetarische burger 

Uienchutney, kerriekool en pepermayonaise 

19,25 

Runderlever 

Calvados jus, appel en ui 
21,75 

Sauerbraten (braadvlees) 

Rode kool, knödel en laurierjus 
22,75 

Vissalade  

Ingelegde haring, gamba’s, roodbaars, breekbrood en kruidenboter 
23,75 

Vis van de dag 

Vraag onze gastvrouw/heer 
Dagprijs 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met diverse groenten, 

aardappel wedges en salade 



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, pruimen, 
confiture en sausjes 

9,75 

Parfait van hazelnoot 
Meringue 

 7,75 

Dame Blanche 

Vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom 

7,75 

Limoncello panna cotta 
Met slagroom 

7,75 

Koffie-ijs 
Met Tia Maria 

 8,00 

Vers fruit 
Seizoensfruit 

 7,50 

IJscoupe verrassing 

3 soorten ijs en slagroom 

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 


