
 
Pannenkoeken
Met een kleine verrassing

Pannenkoek naturel     6,75
Pannenkoek say cheese!     8,50
Met kaas
Pannenkoek appeltje-eitje    8,50
Met appel
Pannenkoek chocomonster    8,50
Met chocopasta
Pannenkoek zoetekouw     8,50
Met jam

* Pannenkoeken zijn tegen een meerprijs van 2,50 glutenvrij en 
vegan verkrijgbaar. Stroop en poedersuiker vindt u op tafel.

Bordje patat met appelmoes     7,50
Keuze uit frikandel, kroket, kipnuggets, groentekroket
Bouw je burger!                       11,50
Sla, Beemsterkaas, tomaat, komkommer, frites
Spareribs (200gr)                      12 ,50
Salade, frites

 

Kleine vriendjes
Kleine vriendjes
Kleine vriendjes



Lunch
Lunch
Lunch



SOEPEN
Geserveerd met brood en boter 
Uiensoep (v)            6,50
Soep van het moment           7,00

CIABATTA MEDITERRAAN  
Rundercarpaccio     10,75
Parmezaan, kappertjes, pestomayonaise
Geitenkaas      10,50
Walnoten, appel, balsamicostroop
Gerookte kip      10,50
Rucola, zongedroogde tomaat, kerriemayonaise
Tasty vega      10,25
Hummus, Beemsterkaas, ei, rucola
Gerookte zalm      11,00
Mierkikswortelcrème

BROOD WIT-BRUIN
2 Rundvleeskroketten         9,25
Augurk, mosterd
2 Groentekroketten        9,25
Augurk, mosterd 
12 uurtje                           13,25
Dagsoepje, kroket, gerookte kip
Uitsmijter 3 eieren          9,50
Beemsterkaas en/of ham
supplement gerookte zalm                      +3,00 
Boerenuitsmijter 3 eieren    10,50
Gebakken champignon, ui, spek, Beemsterkaas

PLATES
Hamburger ‘De Vriendschap’    17,75
Op briochebol, kaas, spek, jalapeños, frites
Spareribs (600gr)     23,75
Spicy marinade, knoflooksaus, salade, frites
Malse saté van kippendijen    18,50
Kroepoek, satésaus, salade,  frites 

MAALTIJDSALADES
Geitenkaas      15,50
Walnoten, appel, balsamicostroop
Caesar       15,50
Gerookte kip, spek, kerriemayonaise
Zalm       17,25
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,  
chocopasta, spek, rozijnen, gember. salami, paprika, 
slagroom, ui, champignon, 1 bol vanille-ijs.

Pannenkoek naturel        8,00
1 ingrediënt         9,75
(bv. pannenkoek met kaas)
2 ingrediënten      11,50
(bv. pannenkoek met spek en kaas)
3 ingrediënten      13,25
(bv. pannenkoek met spek, ui en kaas)

* Pannenkoeken zijn tegen een meerprijs van 2,50 glutenvrij en 
vegan verkrijgbaar. Stroop en poedersuiker vindt u op tafel.

SPECIALITEIT PANNENKOEKEN 
Geitenkaas pannenkoek     15,00
Geitenkaas, walnoten, balsamicostroop, appel
Boerenjongen pannenkoek    15,00
Brandewijn rozijnen, advocaat, slagroom
Kipshoarma pannenkoek    15,50
Shoarma, sla, knoflooksaus, rode ui
Pizza pannenkoek     15,00
 Ui, champignon, paprika, salami, kaas, pizzakruiden
Eilandspolder pannenkoek    14,75
Spek, ui, ananas, champignon, cajun kruiden
Gerookte zalm pannenkoek    16,00
Gerookte zalm, mierikswortelcreme, sesam
De Vriendschap pannenkoek    16,00
Appel, rozijnen, amandelschaafsel, vanille-ijs


