
Overdag
11.00 tot 15.30

Borrel
Hele dag

Soepen
(geserveerd met brood)

HELDERE BOSPADDENSTOELENSOEP 5,50 
gevuld met diverse bospaddestoelen 
en bosui

ROMIGE TOMATENSOEP   5,50
verse tomatensoep met basilicumolie 
en room

Salades
SALADE MET KIPPENDIJ   13,75
bacon, ei, tomaat, Parmezaan 
en yoghurtdressing

SALADE GEITENKAAS   13,75
Friese geitenkaas van de Molkerei, 
gemengde sla, walnoten, appel 
en honing-mosterddressing

SALADE TONIJN    13,75
verse tonijn, haricots verts, 
frisse gemengde sla, olijven, spekjes en ei

Brood 
(keuze uit ambachtelijk volkoren of 
wit brood)

KITE O’CLOCK    11,50
mini soep naar keuze, brood 
met ambachtelijke kroket 
en brood met carpaccio

TONIJN    10,50
verse tonijn, suikersla, olijven, 
spekjes en ei

CARPACCIO    11,75
pijnboompitten, rucola, 
truffelmayonaise, Parmezaan
en zongedroogde tomaten

KROKETTEN    8,25
twee kroketten met brood
en mosterd. (Ook vegan
te bestellen; groentekroket)

TOSTI     4,75
ham en kaas

AVOCADO TOAST   7,50
gebroken avocado op toast, met 
gesneden tomaat, verse kruiden 
en sesamzaadjes

PLATES
(geserveerd met salade en friet)

BURGER ’T MAR   16,75
ambachtelijke rundvleesburger (180 gr) 
geserveerd op een brioche bun, 
bacon, tomaat, ui, augurk, sla 
en huisgemaakte smoked BBQ saus

FALAFELBURGER   14,75
falafelburger geserveerd op een 
robuuste bol met tomaat, 
komkommer en tzatziki

SATÉ VAN KIPPENDIJ   16,95
geserveerd met huisgemaakte 
satésaus

SPARERIBS    17,95
huisgemarineerde spareribs

Samen Delen
BROODPLANK   6,50
met diverse smeersels; aioli, 
groene pesto en gezouten boter

NACHOS UIT DE OVEN  8,50
met kaas, ui, guacamole 
en zure room

Snacks
PORTIE BITTERBALLEN  7,50
10 stuks

PORTIE BITTERGARNITUUR 7,50
10 stuks

PORTIE AMBACHTELIJKE FRIET 3,50
geserveerd met mayonaise

GEMARINEERDE OLIJVEN  3,00 Voor de Kids
POFFERTJES    5,50
met poedersuiker en nutella

FRIKANDEL, KROKET
OF KIPNUGGETS   6,50
met friet en appelmoes

KINDERIJSJE    5.00
één bol schepijs met slagroom 
geserveerd met een 
smakelijke verrassing

VEGETARISCH          VEGAN
HEEFT U EEN ALLERGIE? VRAAG NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN



VoorGERechten Hoofdgerechten DESSERT Borrel
Hele dag

BROODPLANK   6,50
met aioli, groene pesto 
en gezouten boter

HELDERE
BOSPADDENSTOELENSOEP  5,50 
gevuld met diverse
bospaddestoelen en bosui

ROMIGE TOMATENSOEP  5,50
verse tomatensoep met 
basilicumolie en room

CARPACCIO    11,95
met pijnboompitten, truffelmayonaise, 
parmezaan en rucola

TONIJNTARTAAR   9,75
verse tonijntartaar met 
wasabi mayonaise

Voor de Kids
POFFERTJES    5,50
met poedersuiker en nutella

FRIKANDEL, KROKET
OF KIPNUGGETS   6,50
met friet en appelmoes

KINDERIJSJE    5,00
één bol schepijs met slagroom 
geserveerd met een 
smakelijke verrassing

BURGER ’T MAR    18,75
ambachtelijke rundvleesburger (180 gr)
geserveerd op een brioche bun met bacon,
tomaat, ui, augurk, sla en huisgemaakte 
smoked BBQ saus

DIAMANTHAAS    22,50
geserveerd op haricots verts met 
rode wijnjus en truffelaardappel

SATÉ VAN KIPPENDIJ    18,95
geserveerd op een torentje van noedels 
met huisgemaakte satésaus

SPARERIBS     17,95
huisgemarineerde spareribs 
Extra rib +7,95

ZALM      21,50
op de huid gebakken zalm geserveerd 
op asperges en afgemaakt met citroenschuim

FALAFELBURGER    16,75
falafelburger geserveerd op een 
robuuste bol met tomaat, 
komkommer en tzatziki

*alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
ambachtelijke friet

*salade is bij te bestellen voor 1,50

 

PANNA COTTA   8,25
panna cotta, in twee lagen 
gegoten met plukfruit en 
aardbeien crumbles 

CHOCOLADE EXPLOSIE  8,25
huisgemaakte brownie, 
met een brok chocolade en lokaal 
boeren roomijs van ijsboerderij 
de Bûterkamp met 
een rode vruchten saus

ZOMERSE SORBET   6,95
één bol framboos, één bol limoen 
ijs met roodfruit en vruchtensiroop

Samen Delen
BROODPLANK   6,50
met diverse smeersels;
aioli, groene pesto en gezouten boter

NACHOS UIT DE OVEN  8,50
met kaas, ui, guacamole 
en zure room

Snacks
PORTIE BITTERBALLEN  7,50
10 stuks

PORTIE BITTERGARNITUUR 7,50
10 stuks

PORTIE AMBACHTELIJKE FRIET 3,50
geserveerd met mayonaise

GEMARINEERDE OLIJVEN  3,00 

AFTER DINNER koffie
IRISH COFFEE   7,50
met Ierse whisky
MIRNSERKLIF KOFFIE  7,00
met Sonnema Berenburg
SPANISH COFFEE   7,50
met Licor 43
FRENCH COFFEE   7,50
met Grand Marnier
ITALIAN COFFEE   7,50
met Disaronno
ESPRESSO MARTINI   8,50
Vodka, Espresso, Tia Maria
BAILEYS KOFFIE   7,50
WARME CHOCOLADEMELK 
MET RUM     7,50

VEGETARISCH          VEGAN


