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SOEPEN
GESERVEERD MET BROOD

BROOD
KEUZE UIT AMBACHTELIJK BRUIN
OF WIT BROOD

PLATES
GESERVEERD MET SALADE EN FRIET

Salades

Voor de kids

RODE BIETENSOEP 6.5 
met aardappelpuree en keuze
uit spekjes of zalmsnippers  
*ook vegetarisch te bestellen

MOSTERDSOEP 6.5
met spekjes of zalmsnippers   
*ook vegetarisch te bestellen

11.00 TOT 17.00 UUR

SALADE BEEF 14.75
met gebakken biefstukreepjes, groenten
en teriyaki saus

SALADE KIP 13.5
een frisse salade met kippendij, spekjes, 
croutons, ei en yoghurtdressing

SALADE HUISGEROOKTE ZALM 14.75
salade van huisgerookte zalm met 
limoencrème

SALADE FRIESE GEITENKAAS  13.5
met Friese geitenkaas van de Molkerei,
appel, Licor 43 en pittenmix

geserveerd met brood mogelijk + 1. 5

POFFERTJES 5.5
met poedersuiker en nutella

FRIKANDEL/ KIPNUGGETS/ KROKET 6.5
met friet en appelmoes

MINI SOEP 4
keuze uit rode bietensoep of mosterdsoep

MINI BURGER  9.75
Black Angus runderburger (100 gr)
op een brioche bol met friet en appelmoes

BURGER ’T MAR 17.75
Black Angus runderburger (200 gr) op een 
brioche bol met bacon, tomaat, ui, augurk, 
sla en huisgemaakte bbq-saus

AVOCADO BURGER 16
op een zwarte bun, met een licht pittige 
zongedroogde tomatenmayonaise

VEGAN CURRY  17.25
rijkelijk gevulde gele curry, geserveerd
met rijst 

SNOEKBAARSFILET 19.5
met een heerlijke speksaus

KITE O C’LOCK  12.5
mini soep naar keuze, brood met ambachteijke 
kroket en brood met carpaccio

KITE O’CLOCK VEGA  12.5
mini soep naar keuze, brood met
groentekroket en brood met avocado 

CARPACCIO 11.95
met rucola, pittenmix, truffelmayonaise,
Parmezaan, zongedroogde tomaten en olijven

RUNDVLEES KROKETTEN 9
ambachtelijke kroketten met brood

GROENTE KROKETTEN 9
groente kroketten met brood

ITALIAANSE BOL BEENHAM  9.5
met suikersla en honing-mosterdsaus

ITALIAANSE BOL KIP 9.25
met truffelmayonaise, suikersla, ei,
bacon, tomaat en groentechips

ITALIAANSE BOL HUISGEROOKTE 10.5
ZALM
met suikersla en honing-mosterddressing

TOSTI HAM/KAAS 5.5

VEGETARISCH VEGANHEEFT U EEN ALLERGIE? Vraag naar de mogelijkheden.

LU
NC

H



DI
NE

R

VoorGERechten Hoofdgerechten
BURGER ’T MAR 18.5
Black Angus runderburger (200 gr) op een 
brioche bol met bacon, tomaat, ui, augurk, 
sla en huisgemaakte bbq-saus

RUMP STEAK 23
Joviander kalfsvlees met jus van lavas 

STOOFPOT VAN RUNDVLEES 19,5
onze favoriete stoofpot met aardappelpuree

KIP SPIES 19.75
spies van kippendijfilet met teriyaki saus,
bbq-saus en groenten 

AVOCADO BURGER 16.75
op een zwarte bun, met een licht pittige 
zongedroogde tomatenmayonaise en een 
salade van rode kool

VEGAN CURRY 17.25 
rijkelijk gevulde gele curry,
geserveerd met rijst 

VIS VAN HET MOMENT 21.75
met seizoensgroenten

SNOEKBAARSFILET 21 
met een heerlijke speksaus en 
seizoensgroenten

Per twee personen heeft u de keuze uit:
salade of warme groenten en ambachtelijke
frieten of gebakken aardappelen van FARMily 

SIDES
PER BIJGERECHT 3
salade                                                          
warme groenten
ambachtelijke frieten 
gebakken aardappelen
zoete aardappel friet + 1.25

Voor de kids
(zie lunchkaart)

VANAF 17.00 UUR

FARMily is een lokaal
en biologisch

akkerbouwbedrijf.

RODE BIETENSOEP 6.5
met aardappelpuree en keuze uit
spekjes of zalmsnippers  
*ook vegetarisch te bestellen

MOSTERDSOEP 6.5
met spekjes of zalmsnippers 
*ook vegetarisch te bestellen

BROODPLANK 6.75
geserveerd met aioli, pesto en
bruchettaboter

HUISGEROOKTE TAMME 9.75
EENDENBORST
op een bedje van rode kool met
cranberry marmalade

CARPACCIO 11.5
met rucola, pittenmix, truffelmayonaise,
Parmezaan en zongedroogde tomaten 
en olijven

HUISGEROOKTE ZALM  9.75
met toast van focaccia en een crème
van limoenblad
 
AVOCADOCRÈME 7.75
heerlijk fris voorgerecht van avocado

VOORPROEFJE VAN DE CHEF  11
laat u verrassen door een mooie selectie 
van onze chef
(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is p.p.)

‘T MAR PROEVERIJ 37.5
een proeverij van verschillende 
voorgerechten, een hoofdgerecht naar keuze
en als afsluiter een proeverij van desserts

(vanaf 2 personen te bestellen, prijs is p.p.)

VEGETARISCH VEGANHEEFT U EEN ALLERGIE? Vraag naar de mogelijkheden.

‘t mar proeverij



DE
SS

ER
T

Dessert
CHOCO LOCO 7.5
brownie met boeren roomijs van ijsboerderij 
de Bûterkamp, chocoladesaus en slagroom

PANNA COTTA 7.5
met de overheerlijke smaak van Chai en 
bloedsinaasappel, geserveerd met slagroom

STOOFPERENBAVAROIS  8
met kaneel roomijs en steranijsschuim

WENTELTEEFJES  8
gemaakt van Fries suikerbrood en met boeren 
roomijs van ijsboerderij de Bûterkamp

KINDERIJSJE 5
schepijs met slagroom, snoepjes en 
aardbeiensaus

KAASPLANK ’T MAR 9.25
combinatie van vier kazen van de Fryske, 
met amandel-vijgenbrood en cranberry 
marmalade

SHERRY PX 4.75
met de smaak van rozijnen en vijgen

De Bûterkamp is een lokale ijsboerderij 
waarbij de rijke, romige melk komt van 

hun biologische koeien. “Je proeft gewoon 
dat ze vaak de wei in gaan”.
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