
EXTRA’S 
Sauzen: room-, paprika-, stroganoff- of pepersaus € 1,00
Gebakken champignons, frites € 1,00

NAGERECHTEN
Verse Hollandse aardbeien met vanille ijs en slagroom   €  9,00
Dame Blanche   €  7,50
IJscoupe  €  7,50
Bananencoupe   €  7,75
Sorbet  €  7,50
Warm chocoladetaartje met vanille ijs €  8,50
Cheesecake €  8,50

VOOR DE KIDS 
Kids combi € 9,00 
frites met snack naar keuze, mayonaise, appelmoes, ranja en een ijsje na  
Kinderpannenkoek naar keuze vanaf € 5,50 

PANNENKOEKEN
Naturel € 7,50 
Extra ingrediënten per stuk € 1,50 
 

U kunt een pannenkoek zelf samenstellen! Wij doen graag suggesties. 

Allergie? Laat het ons van te voren even weten... 

Maaltijden kunt u ook meenemen voor thuis of op het werk.
 

Gezellig met elkaar weg? Huur bij ons een comfortabele sloep! > z.o.z.

WARME VOORGERECHTEN 
Tomatensoep € 5,75 
Gamba‘s gewokt in knof look (6 stuks) € 11,50  
Champignons in kruidige roomsaus met toast € 11,50 
Proeverij van diverse warme en koude voorgerechten (minimaal 2 personen) € 12,75 
Portie chickenwings (6 stuks) met saus € 6,00  

KOUDE VOORGERECHTEN 
Broodplankje met olijven tapenade, aïoli, kruidenboter € 7,50
Runder carpaccio  €  10,50 
Serranoham met meloen   €  8,00 
Visplateau met toast en boter (zalm, paling, garnalen)  € 13,50 
 

HOOFDGERECHTEN 
Dagschotel € 14,50 
Biefstuk van de Black Angus € 21,50 
Ribeye van de grill € 19,50 
Vis van de dag € 20,00 
Wiener Schnitzel € 18,50 
Black Angus Burger XXL extra grote hamburger € 17,50 
Saté van de grill (kippendijen, grote spies) € 18,50 
Spareribs De lekkerste van Friesland € 19,50 
Vegetarisch gerecht (paprika, courgette, vruchten, champignons, gegratineerd met brie) € 17,50 
Shoarma schotel € 11,00 
3 gangen menu € 32,50 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken frites. 
Stel zelf uw salade samen in onze salade bar (indien in gebruik). 
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Met elkaar sloep varen? 
Huur bij ons deze mooie sloep. 
Vraag naar de mogelijkheden.

LANGWARDERDYK 6 |  8521 NE S INT N ICOLAASGA |  T 0513 43 17 47 |  WWW.DEBLAAUWPLEATS .NL

Informatie aan de bar of bel 0613960618

MENU TOT 16.30 UUR
Tosti kaas/ham (3 sneetjes) € 4,50 
Tosti champignons en ui € 6,50 
Italiaanse tosti € 8,75 
Broodje kaas of ham € 3,50 
Broodje kroket/frikandel € 3,50 
Kroket of frikandel met friet € 7,50 
Bal gehakt met friet € 8,00 
Broodje gezond € 5,25 
Broodje hamburger € 4,75 
Broodje hamburger met friet € 8,50 
Boeren omelet met brood € 9,00 
Uitsmijter ham/kaas € 7,50 
Broodje zalm of paling € 10,50 
Biefstuk brood/frites € 16,50 
Club sandwich kip € 9,50  
Club sandwich zalm € 10,00  

VOOR BIJ DE BORREL 
Bittergarnituur (15 stuks, warm) € 8,50  
Kaas en worst plateau (25 stuks) € 12,50  
Luxe bittergarnituur plank (±40 stuks) (kaas, worst, olijf, zontomaat, serranoham, balletje gehakt) € 14,50  

Maaltijden kunt u ook meenemen voor thuis of op het werk.
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Lekker echt !


