Achterafjes…

IJsverrassing
heerlijk Fries boerenijs, biologisch gemaakt, geserveerd met een dot slagroom

€

4,50

Kinderijsje
grote bol boerenijs, opgevrolijkt met ouderwetse tumtummetjes

€

3,00

Irish Coffee
koffie met Ierse whiskey en afgemaakt met slagroom

€

5,50

Dokkumer Kofje
koffie met Sonnema Beerenburg, afgemaakt met slagroom

€

5,50

Sneeker Koffie
koffie met Beerinnenburg, afgemaakt met slagroom

€

5,50

•vanzelfsprekend hebben we ook verpakt ijs, vraag hiernaar bij de bediening•
Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten, alleen dan kunnen wij uw verblijf in
café-restaurant Greate Pier nog aangenamer maken!
Wij wensen u namens alle medewerkers een bijzonder verblijf!

Verenigde Jachthavens Van Dijk BV
Jachthaven “De Stormvogel”
Boppelans 9-11
8721 GE te Warns
0514-68 13 88
Jachthaven “De Vrijheid”
Op ‘e Wal 12
8721 GJ te Warns
0514-68 16 23
www.de-vrijheid.nl

Greate
Pier

C A F É - R E S TA U R A N T

C

afé- restaurant Greate Pier dankt
haar naam aan het symbool van de
Friese vrijheidsdrang, de
moordenaar en rover Greate Pier.
Zijn gestalte en kracht waren
enorm. Zijn zwaard was meer
dan twee meter lang en woog bijna
7 kilogram.
De boeren uit de omgeving van
Kimswerd en Arum vochten samen
met Greate Pier tegen de
Hollanders en Saksen. Ook bij Warns
en Stavoren werd hard gevochten.
Om in de strijd het onderscheid te
kunnen maken tussen medestrijders
en tegenstanders liet Greate Pier
ieder verdacht persoon de Friese zin
‘bûter, brea en griene tsiis, hwa dat
net sizze ken is gjin oprjochte Fries’
zeggen. Wie deze zin niet kon
uitspreken was er zeker van dat zijn
hoofd ging rollen.
Niet bekend is wanneer Greate Pier
geboren is, maar wel dat hij in 1520
in Sneek is overleden.

Kleine kaart (tot 18.00 uur)

Van het land…

Appelgebak
met een dot slagroom

€

2,75

Soep van de dag
een kom overheerlijke soep, geserveerd met plukbrood

€

3,50

Tosti
ham-kaastosti, geserveerd met curry

€

3,00

Plukbroodje ham of kaas
gegarneerd met rauwkost

€

4,75

Uitsmijter
3 eieren, ham en kaas op twee sneetjes witbrood

€

5,75

Van Dobben op brood
twee Van Dobben kroketten, geserveerd op twee sneetjes witbrood

€

6,50

Borrelplank
een bord vol minisnacks, geserveerd met diverse sausjes

€

7,50

Bitterballen
een bordje Van Dobben bitterballen met pittige mosterd

€

4,25

Grote kaart (vanaf 18.00 uur)

Voorafjes…

Soep van de dag
een kom overheerlijke soep, geserveerd met plukbrood

€

3,50

€

3,25

€

6,75

Bolletje Geit
lauwwarme geitenkaas omwikkeld met spek en overgoten met een laagje honing

€

7,75

€

8,50

Carpaccio
flinterdunne ossenhaas op een bedje van salade

€

8,75

Brood met kruidenboter
afgebakken plukbrood met kruidige boter

Frisse salade met Seranoham
salade met flinterdunne Seranoham en croûtons

Atlantisch Quartet
diverse soorten vis geserveerd met toast

Liflafjes
een schaal vol heerlijke tapas, vanaf 2 personen

vanaf

€ 11,00

Romaanse schnitzel
malse schnitzel met een gebakken groentegarnituur

€ 15,50

Saté op z’n Indisch
malse saté met pittige satésaus

€ 15,75

Spareribs in een pikant jasje
gekruide ribs van de grill, met verschillende sausjes

€ 17,50

De Klassieker
varkenshaas met romige champignonsaus

€ 17,00

Hollandse biefstuk
ouderwets malse biefstuk, met kruidenboter

€ 18,50

Escargots in het huisje
met kruidenboter, mandje brood en een frisse salade

€ 15,75

Scampi’s
grote gamba’s in knoflook gebakken, afgeblust met wijn

€ 17,00

Sliptong
op de huid gebakken

€ 16,50

Uit het water…
Victoriabaars
met Seranoham en saliejus

€ 16,75

Vis van de dag
dagverse vis, afhankelijk van de aanvoer van vis op de afslag

€ 16,00

•Bovenstaande gerechten worden geserveerd met groente, salade en gebakken aardappeltjes of friet•

Vlees noch vis…

Champignons Gratiné
gevulde champignons gegratineerd met kaas, met salade en plukbrood

€ 11,00

Groene salade
rijkelijk opgemaakte salade met paprika, tomaat, kaasblokjes en pijnboompitjes

€ 12,50

Patat met frikandel en appelmoes
Patat met kroket en appelmoes
Patat met halve sparerib en appelmoes

€
€
€

Voor de kleintjes…

6,00
6,25
7,00

