
FRITES UIT ZUYD • 3,50
met Parmesan, bieslook en Belgische mayonaise

GEROOSTERDE MAIS - RAS EL HANOUT • 3,50

BELLA DI CERIGNOLA OLIJVEN • 5,00

BREEKBROOD • 7,00 
met olijfolie, gezouten roomboter en daslookboter

HOLTKAMP BITTERBALLEN • 1,10 P.S. 

VEGETARISCHE BIETERBAL • 1,10 P.S.

KROKANTE GEITENKAAS VAN DE MOLKERIJ • 7,00
met kweepeermosterd

DROGE WORST • 5,50
van Spijkerman

BELEGEN FRYSKE TSIIS • 6,00

OESTER, PER STUK – GEAY SPECIAL NR. 4 • 3,85
met sjalot cabernet sauvignon vinaigrette en citroen 

IBERICO PLANK • 11,00 P.P.
Buikspek, Paleta Ibérica (schouderham), Procureur 
(varkensnek) en Salchichon (droge worst) met 
zoetzuren, bladerdeegstengels en gegrild brood met 
hummus van rode biet

Het Ibérico-varken is algemeen bekend als het beste 
en meest smaakvolle varkensras ter wereld en wordt 
daarom ook wel het “Wagyu” onder de varkens genoemd. 
Ibéricovarkens leven in de vrije natuur en eten fris gras, 
gerst en tarwe. En in de herfst, wanneer de eikels van de 
bomen vallen eten de varkens tot 10 kg eikels per dag.  
Het vele bewegen en het voedsel zorgen ervoor dat het 
vlees zijn karakteristieke, nootachtige smaak krijgt en 
dat er vet in het spiervlees wordt opgebouwd. 

RONDJE PROEFTUIN • 11,00 P.P.
Gazpacho, krokante geitenkaas van de Molkerij, sweet 
pepper met roomkaas, Bella di Cerignola olijven, 
vegetarische Bieterballen, gemarineerde groenten, 
crudité met hummus van rode biet, bladerdeegstengels 
en gegrild brood met daslookboter

Bella di Cerignola olijven zijn grote, groene olijven en zijn 
ideaal voor bij de borrel. Door de manier van fermenteren 
zijn ze knapperig en fris van smaak. Dit gebeurt volgens 
een oude Siciliaanse methode met water, zeezout en 
citroensap. Niks meer en niks minder. 100% natuurlijk en 
super smakelijk. 

POST-PLAZA DELUXE • 15,00 P.P.
Gazpacho, blini’s met gerookte zalm en 
mierikswortelcrème, Paleta Ibérica (schouderham), 
Salchichon (droge worst), Holtkamp bitterballen, 
Taleggio D.O.P. van het Kaasatelier, krokante geitenkaas 
van de Molkerij,  crudité met hummus van rode biet,  
zoetzuren, bladerdeegstengels en breekbrood met 
daslookboter

BORRELKAART

BORRELPLANKEN
LEKKER OM TE DELEN. VANAF 2 PERSONEN.



FRISDRANKEN

FRISDRANK
KLASSIEKERS 
Klassiekers o.a. Coca Cola Regular en Zero, Rivella 
Fanta Orange, Fanta Cassis, 7UP, etc. • v.a. 2,60
Fuze Tea – Sparkling/Green • 3,00
Finley Bitter Lemon • 3,00
Finley Ginger Ale • 3,00

SAPPEN
Biologische vruchtensappen • 3,00
Keuze uit: appel, appel-peer of appel-vlierbes
Walden tomatensap • 2,75
Verse sinaasappelsap • 3,50 

ZUIVEL
Biologische Melk • 2,25
Karnemelk • 2,25
Chocomel • 2,75
Fristi • 2,75

AGROPOSTA LIMONADES • 2,75
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. Met veel zorg en 
respect voor de natuur worden de ingrediënten met de 
hand geplukt. Alleen het beste fruit en de beste planten 
worden uitgekozen en verwerkt tot siropen. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat iedere druppel siroop van top 
kwaliteit is. 
Deze siropen worden nog op ambachtelijke wijze 
gemaakt. In 2011 startte de familie Svaic met het 
produceren van siropen. Ontstaan uit liefde voor en 
kennis van de natuur die bij deze familie generaties  
lang werd doorgegeven. En waar je liefde in stopt,  
komt liefde uit… en dat proef je.
Keuze uit: citroen, salie, framboos, lavendel, 
vlierbloesem en munt

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!

Als kinderen ziek zijn, kunnen gezinnen alle kracht gebruiken. Precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Zij zet zich elke dag vol overgave in om deze gezinnen, op de momenten dat het er echt toe doet te ontzorgen en de energie te geven om door te gaan.



MOSCOW MULE • 8,50
Een frisse en kruidige cocktail gemaakt  
met vodka, ginger beer en limoen
 Ook alcoholvrij mogelijk 

DARK ’N STORMY • 8,50
Een stoere en kruidige cocktail gemaakt met  
Chairman’s Spiced Rum, ginger beer en limoen

APEROL SPRITZ • 8,50
Een bitter en zoete cocktail met Aperol,  
Crémant en afgetopt met bruiswater

NEGRONI • 9,00
Klassieke Italiaanse cocktail met een  
bitterzoete smaak. Met Gin, Campari,  
rode Vermouth en sinaasappel

ZOMERSE COCKTAILS
GIN BASIL SMASH • 8,50
Een frisse cocktail met Boomsma gin, citroensap  
en basilicum 

ABSOLUTE SEA BREEZE • 8,50
Een heerlijke zomerse cocktail met Absolute Wodka, 
cranberry sap en grapefruitsap

HORSE’S NECK • 8,50
Klassieke cocktail met Bourbon, Angostura bitters, 
ginger ale en citroen

COCKTAILS

GIN TONIC
BOOMSMA DRY GIN & DEVON INDIAN TONIC MET CITROEN • 11,00
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. 

BOBBY’S GIN & DEVON INDIAN TONIC MET SINAASAPPEL, STERANIJS EN KANEEL • 12,00
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. 

WHITLEY NEILL GIN & DEVON INDIAN TONIC MET SINAASAPPEL • 11,50
Whitley Neill gin bevat bijzondere Afrikaanse botanicals zoals Kaapse kruisbes en vruchten 
van de Baobab boom. Deze gin is iets zachter en soepeler dan traditionele gins.

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,  
dan kun je het altijd vragen!

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. Zo maken ze niet alleen 
de lekkerste jenevers en Beerenburg, ook produceren 
ze wijn en de lekkerste gin.



VAN ’T VAT
Heineken Pilsener 
(0,25 L) • 3,00
(0,50 L) • 5,50
Affligem blond (0,33L) • 4,50
Brand Weizen (0,33L) • 4,50
Birra Moretti • 4,00

0,0 BIER
Heineken 0,0 • 3,50
Brand Weizen 0,0 • 4,00

OP FLES 
Affligem Belgisch Wit • 4,90
Affligem Dubbel • 4,90
Affligem Tripel • 4,90
Brand IPA • 4,90
Amstel Radler • 3,75

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

KÂLD KLETSKE
Blûn • 4,90
Fruitig blond bier met intense hopgeur en een aangename, 
bitterzoete afdronk. 

Jiirtied • 4,90
Een heerlijk fris en licht kruidig bier met tonen van citrus. 
Tijdens de Dutch Beer Challenge 2020 is de Jiertiid door 
professionele biersommeliers beoordeeld met de zilveren 
award en is daarmee één van Nederlands beste Saison 
speciaalbieren.

Trijedubel • 4,90
Een kruidige en zachte tripel. Vol van mout, met een mooie 
hopbitterheid in de afdronk.

DUTCHIPA – sour IPA • 6,90
Een blend van een frisse IPA en een Kettle Sour. Een 
hoppig bier vol fruitige tonen.

BIEREN

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 PALETA IBERICO • 8,00 
Spaanse schouderham van raszuiver Iberico varken



GEDISTILLEERD
BINNENLANDS

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

PORT/SHERRY/VERMOUTH 
Morgadio da Calçada Reserva Ruby,  
Tawny of White • 6,00
Sandeman Sherry Fino of Medium • 4,00
Sandeman PX • 6,50
Guerra vermouth Reserva White/Red • 4,00

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Jägermeister • 4,00
Absolut Vodka • 4,50
Chase Potato Vodka • 6,50
Chairman’s Reserve White Rum • 4,50
Chairman’s Reserve Spiced Rum • 5,50
Sambuca • 4,50
Jose Cuervo Especial Silver Tequilla • 4,50
Jose Cuervo Reposado Tequilla • 6,50

DIGESTIEVEN 
Château Montifaud VSOP Cognac • 6,00
Château Montifaud XO Cognac • 12,00
Armagnac Tariquet VSOP • 5,50
Calvados Château du Breuil VSOP • 5,50
Grappa Terra Antiche Reserva • 5,50

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

WHISK(E)Y
Tullamore Dew Irish Whiskey • 5,00
Scotch Monkey Shoulder Blended malt • 6,00
Glenfiddich 12 years • 6,50
Benromach • 7,50
Benromach Peat Smoke • 7,50
Laphroaig PX Cask • 8,00
Bulleit Bourbon • 5,50



MOUSSERENDE WIJNEN

WITTE WIJNEN

 TSJOCH POST-PLAZA ‘BUBBELS’ MÉTHODE TRADITIONNELLE, S.A. 
 Arbois chardonnay - Loire, Frankrijk
  Perfect als aperitief, maar ook om door te drinken.  

Zacht, elegant en fris. Hamersma heeft deze heerlijke  
wijn bekroond met een 9.

CHAMPAGNE RÉSERVE BRUT, 2016, 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.

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. 

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. Lekker bij 
soepen en gegrilde vis. Biologisch & Vegan.

D.O.C. SOAVE, BRIGALDARA     
Garganega - Veneto, Italië
Voor deze soave wordt slechts één druivensoort gebruikt; garganega. Een frisse en fruitige 
wijn met tonen van kamille, perzik en citrus en een goede zuurgraad. Heerlijk als aperitief, 
bijeen frisse salade, gegrilde groenten en schapenkaas.
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WIJNEN

RIESLING KALKSTEIN TROCKEN, Q.B.A. 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: hij hoort bij de zonnig weer.

WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN

   45

   50

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 of bij gerookte zalm en carpaccio.

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
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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.

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 druiven worden met de hand 
geoogst wanneer ze rijp zijn. De wijn wordt ongeveer 6 maanden gerijpt in Franse Eikenhouten 
barriques en daarna volgt nog een tweede gisting van 2 tot 3 maanden op de fles. 

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 de entrecote. 

FLORES DE CALLEJE, DO RIBERA DEL DUERO 
Tinto fino - Ribera del Duero, Spanje
Een levendige en aromatische wijn met duidelijke tonen van wilde bessen en hints van zoete 
kruiden, viooltjes en balsamico. Heerlijk bij charcuterie en gegrilde groenten. 

CÔTES DU RHÔNE, CHÂTEAU ROCHECOLOMBE
Grenache & syrah - Rhône, Frankrijk 
Een elegante wijn met lichte tannines en aroma’s van rood fruit, leer en cacao. De wijn kan 
goed ingezet worden bij charcuterie en gegrild vlees of vis. 

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 bij lam en rundvlees. 

A.O.C. BOURGOGNE PINOT NOIR, SYLVIAN LOICHET
Pinot noir - Bourgogne, Frankrijk
Een expressieve wijn met aroma’s van donkere kersen, pruimen en bessen. Gemaakt volgens 
eenvoudig recept: handmatig oogsten, zorgvuldig behandelde druiven, minimale interventie, 
nauwkeurige opvoeding in gebruikte Franse eikenhouten vaten en bottelen zonder fijnmalen 
of filteren. Biodynamisch. 

RODE WIJNEN
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