
BORRELKAART

LEKKER OM TE DELEN per 2 personen

We hebben uitgebreide sharing platters samengesteld. Een goede representatie van onze ambachtelijke keuken en de mooie 
producten van onze leveranciers! Voor ieder wat wils. Perfect voor bij de borrel, maar ook heerlijk als lunchgerecht of als starter 
van het diner. 

RONDJE PROEFTUIN • 26,00
Gazpacho met basilicum, kaasstaafjes met Goudse kaas en een dip van Piment d’Espelette, zoete pepers met roomkaas van 
de Molkerei, veganistische Groentemannekes, Bella di Cerignola olijven, krokante bloemkool, gegrilde bospeen, crudité met 
bietenhummus, bladerdeegstengels en gegrild brood met romesco

ZILTE ZOEN • 32,50
Gazpacho met basilicum, Bonito del Norte van Ortiz, twee oesters met sjalot, cabernet sauvignon dressing en citroen, 
makreel salade, poulpo van de plancha, bitterballen van Hollandse garnalen van Holtkamp, crudité met bietenhummus,  
toast en gegrild brood met romesco

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

ELZASSER FLAMMKUCHEN 
Flammkuchen is oorspronkelijk een gerecht uit de Elzas.  
Om te testen of de houtovens heet genoeg waren, werd 
een dunne plak brooddeeg op de bodem van de oven 
gelegd.  Werd het deeg te snel donker, dan was de oven 
nog te heet  om grote broden in te bakken, maar ideaal om 
flammkuchen in te bereiden.

LIVAR SPEK • 9,00 
met sjalot, Âlde Fryske en bladsla

BLEU DE WOLVEGA • 9,00 
met perzik en gekarameliseerde venkel 

GEROOKTE MAKREEL • 9,50
met rozijnen, kappertjes en spinazie

BROODPLANK • 8,00 
met romesco, gezouten boter  
en olijfolie

TANDOORI NOTENMIX • 4,80

BELLA DI CERIGNOLA OLIJVEN • 5,00 

FRITES UIT ZUYD • 4,00 
met Belgische mayonaise 

HOLTKAMP BITTERBALLEN • 1,20 P.S. 

VEGANISTISCHE 
GROENTEMANNEKES • 1,30 P.S. 
met druivenmosterdmayonaise 

LOOSDRECHTSE KAASSTAAFJES • 6,00 
met een dip van Piment d’Espelette

BELEGERE FRYSKE • 6,00 

 

DROGE WORST • 5,50 
van Spijkerman uit Akkrum

CAMEMBERT UIT DE OVEN • 12,00
met warme groentes, toast  
en breekbrood 

PALETA IBERICO • 9,00
Spaanse schouderham van raszuiver 
Iberico varken

KROKANTE KOMIJN  
BLOEMKOOL • 5,50
met rozenharissa dip

OESTER, PER STUK • 4,25
met sjalot, cabernet sauvignon 
dressing en citroen
Wijntip: A.O.C. Petit Chablis - 
Chardonnay



FRISDRANKEN

ONBEPERKT KRAANWATER MET CITROEN, SINAASAPPEL, MUNT, LIMOEN OF NATUREL • 2,50 PER FLES 
Waarom kiezen wij voor kraanwater? Omdat kraanwater drinken een van de makkelijkste manieren is om iets goeds 
te doen voor het milieu. Wij vinden kraanwater ook in de horeca vanzelfsprekend moet zijn. Kraanwater is namelijk 
lekker en duurzaam. Het Nederlandse kraanwater kan moeiteloos concurreren met bronwater. Kraanwater moet aan 
57 eisen voldoen, terwijl dit er voor bronwater maar 17 zijn? Van elke fles doneren wij € 1,00 aan Stichting Opkikker.

WATER VOOR HET GOEDE DOEL!

FRISDRANK
KLASSIEKERS 
Klassiekers o.a. Coca Cola Regular en Zero, Rivella 
Fanta Orange, Fanta Cassis, 7UP, etc. • v.a. 3,00
Fuze Tea – Sparkling/Green • 3,25
Finley – Bitter Lemon/Ginger Ale • 3,25
London Essence Tonic • 4,50
London Essence Gingerbeer • 4,50

AGROPOSTA LIMONADES • 4,00
RECHTSTREEKS UIT DE NATUUR
Agropošta betekent letterlijk “post uit de natuur.  
Mooi toch? Wie wil er nou geen 100% natuurlijke siroop 
drinken die met liefde en zorg bereid is.  
Keuze uit: citroen, framboos, lavendel en vlierbloesem 

SAPPEN
Biologische vruchtensappen • 3,50
Keuze uit: appel, appel-peer of appel-vlierbes
Walden tomatensap • 3,50
Verse sinaasappelsap • 4,00

ZUIVEL
Biologische melk of karnemelk • 2,75
Chocomel • 3,50
Fristi • 3,50



COCKTAILS

GIN & TONIC
BOOMSMA DRY GIN & LONDON ESSENCE TONIC MET CITROEN • 12,00
Boomsma Dry Gin wordt gemaakt van 12 kruiden die ook voorkomen in de meer traditionele 
kruidenbitters van Boomsma. Dit zorgt voor een aromatische gin, met een volle smaak.
In tegenstelling tot de meeste andere distilleerderijen is Boomsma Distilleerderij nog steeds een 
zelfstandig familiebedrijf uit Leeuwarden. Onder leiding van de vijfde generatie worden oude 
tradities gekoesterd en nieuwe ambities gerealiseerd. 
 
TANQUERAY & LONDON ESSENCE TONIC MET LIMOEN • 11,50
Tanqueray wordt gemaakt van pure graanalcohol met Toscaanse kruiden. Net als de granen 
worden deze met de hand geplukt. Tanqueray heeft een frisse smaak met kruidige ondertonen 
van jeneverbes, engelwortel, koriander en zoethout. 
Tip: Probeer ‘m ook eens met Tanqueray n° 10 • 14,50

BOBBY’S GIN & LONDON ESSENCE TONIC MET SINAASAPPEL, STERANIJS EN KANEEL • 12,50
Bobby’s gin wordt gebrouwen in Schiedam en is een unieke blend van Indonesische kruiden en 
traditionele botanicals. De perfecte combinatie met Indian Tonic en deze heerlijke geurige kruiden. 

HENDRICK’S GIN & LONDON ESSENCE TONIC MET KOMKOMMER • 13,50
Hendrick’s heeft een dominante smaak van jeneverbes met frisse citrus en een hint van koriander. 
Deze gin heeft in 2000 Goud gewonnen in San Francisco bij de World Spirits Competition.

Onderstaande cocktails mogen wat ons betreft niet ontbreken op de kaart, het zijn niet 
persé algemene klassiekers zijn, maar onze signature cocktails. Ze zijn stoer, gemaakt met 
bewust gekozen producten. Er is voor elk wat wils. En mocht je toch iets anders willen, kun 
je het altijd vragen!

APEROL SPRITZ • 9,00
Een bitter en zoete cocktail met Aperol, Crémant 
en afgetopt met bruiswater
Tip: Probeer ‘m ook eens met Limoncello!

MOSCOW MULE • 9,00
Een frisse en kruidige cocktail gemaakt  
met Vodka, gingerbeer en limoen
 ook alcoholvrij mogelijk 

MOJITO • 9,00
Een authentieke Cubaanse rumcocktail  
met limoen, rietsuiker en munt.  
Een heerlijke zoete dorstlesser met  
een lichtzure, frisse nasmaak. 

DARK ’N STORMY • 9,00
Een stoere en kruidige cocktail  
gemaakt met Pampero Rum,  
gingerbeer en limoen

SPECIALS
PIMM’S COCKTAIL • 7,50
Pimm’s is een Engelse kruidige likeur op basis van gin, 
met sinaasappellikeur en een geheime mix van kruiden 
en specerijen. Heerlijk voor een zomerse cocktail met 
ginger ale, komkommer, munt en citroen. 
Tip: Ook te bestellen in een liter-kan • 29,00

MAI TAI • 9,50
Maitai is het Tahitiaanse woord voor ‘goed’. Een 
klassieke Tiki cocktail met donkere rum, Cointreau, 
limoensap en amandelsiroop. Zomers, tropisch en 
lekker fruitig door de sinaasappellikeur. 

WHISKEY HIGHBALL • 9,00
De klassieke combinatie van whisky en soda wordt 
naar een hoger niveau getild. Door het bruisend 
mineraalwater komt de stevige, kruidige smaak van  
de Whiskey nog beter naar voren. 



VAN ’T VAT
Heineken Pilsener 
(0,25L) • 3,60
(0,50L) • 7,20
Brand Pilsner (0,25L) • 3,70
Affligem Blond (0,3L) • 5,00  
Brand Weizen (0,3L) • 5,00

0,0 BIER
Heineken 0.0 • 4,00
Brand Weizen 0.0 • 4,00
Brand IPA 0.0 • 4,00

OP FLES 
Affligem Wit • 5,00
Affligem Dubbel • 5,00
Affligem Tripel • 5,00
Brand IPA • 5,00
Amstel Radler • 4,00

We hebben nog meer! Vraag gerust 
welke speciaalbieren we op fles hebben. 

KÂLD KLETSKE
Blûn • 5,50
Fruitig blond bier met intense hopgeur en een 
aangename, bitterzoete afdronk. 

Jiirtied • 5,50
Een heerlijk fris en licht kruidig bier met tonen van citrus. 

Trijedubel • 5,50
Een kruidige en zachte tripel. Vol van mout, met een 
mooie hopbitterheid in de afdronk.

DUTCHIPA – sour IPA • 7,50 (0,44L)
Een blend van een frisse IPA en een Kettle Sour.  

BIER

GEWOAN SPESJAAL BIER
Op ambachtelijke en authentieke wijze brouwen de 
mannen van Brouwerij Dokkum eigentijdse 
speciaalbieren. Karakteristiek, maar toegankelijk van 
smaak. Verfrissend kwaliteitsbier, toegankelijk voor 
velen én bijzonder voor de liefhebber. Dat noemen wij 
“Gewoan spesjaal bier”. Wij zijn trots dat wij dit 
heerlijke bier mogen schenken. 

Lekker met één van onze sharing platters, ook om te delen!

FROMMES
ÚS EIGEN 
POST-PLAZA 
BIER

FROMMES • 7,50 (0,44L)
Frysk blond bier gebrouwen met haver en 
champagnegist. Licht moutig, fris en fruitig  
met een subtiel bittertje in de afdronk.

Je spreekt het uit als ‘From-us’ en in het Fries 
betekend het “vrouw of meid”.

Heerlijk bij de borrel of als aperitief om het 
diner feestelijk te beginnen. Wij serveren ‘m 
met 2 glazen; om samen van te genieten.  
Maar je kunt hem natuurlijk ook helemaal  
zelf opdrinken!



GEDISTILLEERD
BINNENLANDS

Boomsma Beerenburger • 4,00
Over het algemeen wordt het drankje 
Beerenburg of Berenburg gezien als 
een Friese vinding. Hoewel de Friezen 
het populair hebben gemaakt, komt de 
drank oorspronkelijk uit Amsterdam. 

Beerenburg ontstond in 1724 in Amsterdam 
in de Jordaan. De Amsterdamse 
kruidenmenger Hendrik Berenburg staat 
aan de wieg van het bittertje. Via Friese 
schippers is de drank in de 19e eeuw in 
Friesland terecht gekomen. In de skûtsjes 
voeren de Friezen destijds heen en weer 
tussen de Bollenstreek en de Friese meren. 
Wat zit er in Berenburg? Dat is een groot 
geheim en wordt net zoals de formule 
van Coca-Cola bewaard in een grote, 
zware kluis. Het kruidenmengsel bevat 25 
kruiden, o.a. anijs, Benedictus, Galiatoer, 
Gentiaan, Herba Card, citroenmelisseblad, 
duizendguldenkruid, gezegende distel, 
kalmoeswortel en laurier. 

Boomsma Jonge Jenever • 4,00
Boomsma 1 jaar, 3 jaar of  
5 jaar oude Genever • v.a. 4,50
Corenwijn • 4,50
Boomsma bramen likeur • 4,00

PORT/SHERRY/VERMOUTH 
Port White, Tawny of Ruby • 5,00
Barbadillo Sherry Fino of Medium • 6,50
Barbadillo Sherry PX • 8,50
Vermouth Reserva White of Red • 4,50

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Jägermeister • 4,50
Ketel One Vodka • 5,00
Sambuca • 5,00
Don Julio Reposado Tequilla • 6,00
Dan Julio Blanco Tequilla • 7,00
Pampero Blanco Rum • 5,00
Pampero Anejo Especial Rum • 6,00
Zacapa Centenario 23 YO • 7,00 

DIGESTIEVEN 
Courvoisier Cognac VSOP • 6,50
Courvoisier Cognac VS • 8,50
Marie Duffau Armagnac XO • 6,50
Busnel Calvados VSOP • 6,00
Grappa • 6,00

LIKEUREN 
Amaretto • 5,00
Baileys • 5,00 
Tia Maria • 5,00
Licor 43 • 5,00
Drambuie • 5,50
Cointreau • 5,50
Limoncello • 5,00
Campari • 5,00
Kahlua • 5,00
Southern Comfort • 4,50

WHISK(E)Y
Johnnie Walker Red Label • 5,50
Johnnie Walker Black Label • 6,50
Bulleit Bourbon • 6,50
Roe&Co • 5,50
Talisker 10 YO • 7,00
Cragganmore 12 YO • 7,00
Dalwhinnie 15 YO • 8,00
Oban 14 YO • 8,50
Lagavulin 16 YO • 9,50



WIJNEN

MOUSSERENDE WIJNEN

WITTE WIJNEN

TSJOCH POST-PLAZA ‘BUBBELS’ MÉTHODE TRADITIONNELLE
Pratello Bollé Lugana Brut - Veneto, Italië
Een elegante en zeer frisse bubbel met tonen van appel, abrikoos, 
peer en roos. Aangenaam zuur en hartig met een mooie volheid in de 
mond. Een uitstekend aperitief.
Tip: extra feestelijk met de wilde hibiscus • 0,50

CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE, LECLERC BRIANT
Pinot meunier, pinot noir, chardonnay - Champagne, Frankrijk
Prachtige rijpe en complexe champagne van het wijnhuis van 
Frédéric Zeimett. Gemaakt door wijnmaker en goeroe Hervé Jestin 
en bekroond met de titel ‘Wijn van het jaar’. Deze feestelijke top 
champagne is biodynamisch en vegan. 
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DAMA DEL LAGO, RUEDA BLANCO, CUATRO RAYAS   
Verdejo – Rueda, Spanje
Een wijn boordevol geurige aroma’s van verse groene kruiden, de 
frisheid van citrus en tegelijkertijd de ronde smaak van rijpe perzik. 
Zeer geschikt als aperitief.

VINHO VERDE TRAJADURA ALVARINHO,  
QUINTA DO REGUEIRO   
Alvarinho, Trajadura - Minho, Portugal 
Een evenwichtige wijn met frisse en fruitige aroma’s van appel, peer 
en citrus. Een typische vinho verde maar dan met iets meer body, 
kracht en karakterdan zijn soortgenoten. Heerlijk bij oesters en 
visgerechten.

CHARDONNAY RÉSERVE, IGP PAYS D’OC, DOMPEYNAC  
Chardonnay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
“Op zijn rijpst geplukt, op zijn eikenst gerijpt. Volle bak wit voor 
de liefhebbers van ‘all the way’ chardonnay.” Vol, romig en intens, 
precies zoals chardonnay bedoeld is. Met tonen van eiken en boter 
en een lange afdronk met indrukken van perzik, abrikoos en vanille. 
Heerlijk bij romige sauzen en kazen.

GRUNER VELTLINER KLASIEK, WAGRAM, MEHOFER   
Grüner veltliner - Wagram, Oostenrijk
Een typische grüner veltliner: groene appel, peer en een wat peperige 
kruidigheid. Een aangename citrus frisheid in combinatie met romige 
texturen door sur lie rijping van 3 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Heerlijk bij een salade en gebakken vis.



WIJNEN

WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN
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PINOT GRIGIO D.O.C. DELLE VENEZIE, AZIENDA AGRICOLA GIOL       
Pinot grigio - Veneto, Italië
Een zinderend fris-zuivere, zeer ingetogen wijn. Elegante geur van rijpe peer, perzik, 
abrikoos,zongedroogd hooi en een vleugje anijs en honing. Droog maar met beheerste 
zuren. Frequente gouden medaillewinnaar tijdens internationale wijnconcours. 

A.O.C. CÔTES DE BOURG, CHÂTEAU GRAND-LAUNAY                           
Sauvignon Gris - Bordeaux, Frankrijk
Deze biodynamische wijn is helder van kleur met mooie groene reflecties. Extreem 
aromatisch met tonen van buxus, zwarte bes, kweepeer, perzik en nectarine. Hij is 
levendig in de mond met een mooie citrus zuurgraad en een lange afdronk. Van deze wijn 
worden slechts 7000 flessen gemaakt. Laag in sulfiet. Goede match met gegilde groente, 
vis en zachte kazen. 

RIESLING KALKSTEIN TROCKEN, RHEINHESSEN, GUSTAVSHOF   
Riesling - Rheinhessen, Duitsland
Een verfrissende wijn met een harmonieuze zuurgraad en fijne mineraliteit. Fruitige 
aroma’s van verse appels, kweepeer en een vleugje perzik. Elegant, droog en met 
veel finesse. Een Riesling om te drinken bij elke gelegenheid, puur of als begeleider. 
Biodynamisch & Vegan. 

A.O.C. PETIT CHABLIS, JEAN GOULLEY      
Chardonnay - Bourgogne, Frankrijk 
Een chardonnay-wijn door en door, “Petit” chablis heeft in feite niets “kleins”. Een 
schitterende wijn met aroma’s van witte bloemen en citrusvruchten als grapefruit en 
citroen. Krachtig en fris met een mooie body en fijne mineraliteit. De wijn wordt jong 
gedronken, idealiter na twee jaar.

GRENACHE ROSÉ, IGP PAYS D’OC, WELL OF WINE     
Grenache – Languedoc, Frankrijk
Een bijzonder complete wijn: Uitgekiend fruit, oprechte tonen van framboos, aardbei en 
rozenblaadjes. Een heerlijke zomerse rosé die in balans is met zijn frisse zuurgraad en 
lichte fijne bittertje. Lekker als aperitief, bij charcuterie en gerechten met kip.

MAS DE VESSIERE ROSÉ, IGP PAYS D’OC ROSÉ, CHÂTEAU VESSIÈRE
Grenache & cinsault - Languedoc, Frankrijk 
Uiterst verfijnde rosé met fruitige tonen van aardbei en framboos. Een frisse wijn met een 
goede intensiteit en pittige ondertoon. Deze rosé past perfect bij rijke en hartige smaken 
van charcuterie en vegetarische voorgerechten.



WIJNEN

RODE WIJNEN

DAMA DEL LAGO, TINTO ROBLE, BODEGA CUATRO RAYAS 
Tempranillo - Rueda, Spanje
Fonkelende rode wijn uit het hart van Spanje. Rijping in eiken vaten geven tonen van 
vanille. Maar ontdek ook impressies van kers en donker fruit. Niet te moeilijk, een lekkere 
zondagmiddag wijn of als aperitief.

BARBERA D’ASTI ALMA, DOCG, AZIENDA AGRICOLA MARIO GIRIBALDI  
Barbera - Piemonte, Italië
Een elegante, energieke, robijnrode wijn met aroma’s van rood fruit en tonen van 
balsamico. Alle wijngaarden worden biologisch gecultiveerd. Heerlijk bij gebraden 
rundvlees. 

PRIMITIVO DEL SALENTO, IGT SALENTO, VILLA MOTTURA 
Primitivo - Puglia, Italië
Intense aroma’s van rijp rood fruit, aromatische kruiden en vanille. Een wijn met een sterke 
persoonlijkheid, aangename tannines en een zachte afdronk. De wijn wordt ongeveer 6 
maanden gerijpt in Franse eikenhouten barriques.

ALTOSUR MALBEC, MENDOZA, SOPHENIA       
Malbec - Tupungato, Argentinië
Een wijn met intense fruitaroma’s, kersen, bramen en verse pruimen, gecombineerd 
met kruidige en bloemige tonen. Zoete en ronde tannines, een goede intensiteit en 
doorzettingsvermogen. Een ‘match made in heaven’ met rundvlees. 

ALTOSUR CABERNET SAUVIGNON, MENDOZA, SOPHENIA     
Cabernet Sauvignon – Tupungato, Argentinië 
Een prachtige intens robijnrode wijn. Expressief met tonen van vers rood fruit, peper, 
laurier en chocolade. Rijping van 3-4 maanden op Frans en Amerikaans eiken. Deze wijn 
is gemaakt van de eerste oogst van de nieuwe wijnmaakster en door De Grote Hamersma 
beoordeeld met een dikke 9. 
       
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA, VILLA MOTTURA     
Primitivo – Puglia, Italië 
Een extreme versie van de welbekende Primitivo. Een donkerrode wijn met aroma’s van 
rijp rood fruit, kersen, gedroogde pruim, vanille en kruidnagel. Fluweelzacht, vol en 
harmonieus in de mond. Perfect bij gegrild rundvlees en oude kazen. 

LION NOIR, A.O.C. BORDEAUX SUPÉRIEUR, CHÂTEAU GRAND LAUNAY  
Merlot, cabernet franc & cabernet sauvignon - Bordeaux, Frankrijk 
Een intens rode wijn met aroma’s van cassis en bramen en tonen van vanille en zoethout 
door rijping van 8 maanden op eiken vaten. Een wijn met de karakteristieke stroefheid van 
een Bordeaux, maar wel op een moderne manier. Heerlijk als aperitief en bij rundvlees. 

A.O.C. CÔTES DE BOURG, CHÂTEAU GRAND-LAUNAY     
Merlot - Bordeaux, Frankrijk    
Zeer aromatisch in de neus met aroma’s van rood fruit en kersen. Een krachtige en 
typische Côtes-de-Bourg met een rijping van 6-8 maanden op droesem. Heerlijk bij eend 
of een mooi stuk rundvlees. Biodynamisch en zonder toegevoegd sulfiet. 
 
 TSJOCH!
Nico McGough en Emanuel Rocha
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Onze wijninkoper van Bosman Wijnkopers


