Diner
Diner
Diner

OM MEE TE BEGINNEN
Brood met aioli, tapenade en hummus
4,50
Nacho’s (2p)					5,00
kaas, rode ui, crème fraîche, salsa
Borrelplankje ‘De Vriendschap’ (2p)		
7,50

VOORGERECHTEN
Tomaten-paprikasoep (v)			6,00
Soep van het moment				6,50
Bietencarpaccio (v)				9,25
Geitenkaas, balsamicostroop, walnoten
Gerookte zalm					12,25
Toast, sesam, mierikswortelcrème
Rundercarpaccio				11,25
Beemsterkaas, kappertjes, pestomayonaise
Knoflookchampignons (v)			9,50
Beemsterkaas, toast

HOOFDGERECHTEN
Malse saté van kippendijen			17,25
Kroepoek, satésaus, frites
Hamburger ‘De Vriendschap’			16,50
Spareribs (600gr)				21,75
Spicy marinade, aioli, salade, frites
Viscurry					21,25
Kabeljauw, zalm, wilde rijst
Parelcouscous (v)				16,50
Ratatouille, hummus, garam masala, granaatappel
Groenteburger (v)				16,25
Gegrilde paprika, kaas, frites
Steak on the rock!
Heerlijk vlees op een hete lavasteen. Geserveerd met friet
en salade. De bediening legt dit graag aan u uit!
Diamanthaas 180 / 300 gram			
19,75 / 25,75
Steak van het moment 200 gram			
wisselende prijs

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood en boter
Geitenkaas					14,75
Walnoten, appel, balsamicostroop
Ceasar						14,75
Gerookte kip, spek, kerriemayonaise
Zalm						16,75
Gerookte zalm, mierikswortelcrème, gambakroket

PANNENKOEKEN
De Vriendschap staat al meer dan 40 jaar bekend om haar pannenkoeken. Nog steeds worden deze gebakken volgens oma’s recept. U kunt de
pannenkoeken zo lekker maken als u wilt met onderstaande ingrediënten*
Keuze uit: beemsterkaas, appel, jam, ham, ananas, nutella, spek,
rozijnen, gember. salami, paprika, slagroom, ui, champignon,
1 Bol vanille-ijs.
Pannenkoek naturel					6,75
1 ingrediënt						
8,25
(bv. pannenkoek met kaas)
2 ingrediënten						
9,75
(bv. pannenkoek met spek en kaas)
3 ingrediënten						
11,25
(bv. pannenkoek met spek, ui en kaas)
* Stroop en poedersuiker vindt u op tafel. Pannenkoeken zijn tegen een
meerprijs van 1,50 gluten en lactosevrij verkrijgbaar. Wij serveren geen
koemelk vrije pannenkoeken

SPECIALITEIT PANNENKOEKEN
Geitenkaas pannenkoek		
			13,75
Geitenkaas, walnoten, balsamicostroop, appel
Boerenjongen pannenkoek				
13,50
Brandewijn rozijnen, advocaat, slagroom
Boerenmeisje pannenkoek				13,50
Appel, ananas, abrikozenlikeur, slagroom
Kipshoarma pannenkoek				14,25
Shoarma, sla, knoflooksaus, rode ui
Pizza pannenkoek					13,75
Ui, champignon, paprika, salami, kaas, pizzakruiden
Solex pannenkoek					13,75
Spek, gerookte kip, ui, champignon, ananas
Eilandspolder pannenkoek				13,50
Spek, maïs, ananas, gerookte kip, cajun kruiden
Gerookte zalm pannenkoek				
14,75
Gerookte zalm, crème fraîche, sesam
De Vriendschap pannenkoek				
14,75
Appel, rozijnen, amandelschaafsel, vanille-ijs

