
Soepen & broden

Een romige, herfstonstuimige Pompoen

Heldere Champignonsoep met cantharellen,

Chef’s soup – Waan van de dag (zie de krijtborden of vraag uw gastheer

Ovengebakken Frans Stokbrood met luchtige kruidenboter

Warm geserveerd Breekbroodje van Bakker

Voorgerechten

Mozaïek-trio van gerookte vissoorten met

Geitenkaaskroketjes op een bedje van Mesclun salade met lichtzoete

Herfstklassieker - Knapperige Brostei gevuld met hartige ragout van

Pallet van Meloen met Rauwe Ham, f

'Proeverij van Voorgerechten' – Gerookte Makreel

Vleesgerechten

Gegrilde Entrecôte - Malse Roodbont

Zacht gegaarde Runder Short Rib op een stamppotje van pompoen begeleidt met appelstroop

Cowboysteak (400 gr.) voor de vleesliefhebber

Huisspecialiteit Spareribs naar geheim receptuur van de chef met knoflook

Malse, gegrilde Varkenshaas met een lichtzoete saus van Terschellinger Cranberry's....................

Malse steak van Black Angus (robuust Black Aberdeen Angus biefstuk)

Visgerechten

Zachtgegaarde Zalmfilet uit de oven met broodkruim kruidenkorst van groene kruiden en specerijen

Op de huid gebakken Doradefilet met

Kabeljauwfilet - En papillotte (smoorpakketje) bereid met tomaatjes, bosuitjes, rode ui en peterselie

Vegetarische gerechten

Groentewrap - Kaasgegratineerde Mexi

Riperkrite Kaasschnitzel met warme Honing

Alle hoofdgerechten worden geserveerd

Kindermenu met verrassing

Mickey - Kindersoepje vooraf,

Donald - Kindersoepje vooraf,

Bij allergieën/diëten informeren wij u graag persoonlijk voor het maken van een passende keuze

Cranberry Tiramisu met romige vanille

Warme Amandelstaaf van huisbakker van der Bijl geserveerd met kanee

Crème Brulee met Stoofpeertjes van de Harsta Hoeve in Hegebeintum en bloedsinaasappel

Sorbet special – Coupe vers fruit met

Elfstedendessert - Vanille-ijs met Beerenburgsiroop, suikerbroodcroûtons en bramencrème............

'Proeverij van Nagerechten' – Tiramisu

'De IJsherberg' is tevens uw locatie voor feesten, bruiloften,
vergaderingen, party-

Pompoensoep van biologische teelt met gebakken bacon en bosuitjes

cantharellen, snippers gerookte kip & verfijnd groentebouquet

(zie de krijtborden of vraag uw gastheer/gastvrouw).…………......

met luchtige kruidenboter...............................................

van Bakker vd Bijl met roomkaas, kruidenboter en tomaten

met Gerookte Zalm, Makreel, Forelfilet en gevarieerde salade

op een bedje van Mesclun salade met lichtzoete abrikozen compô

Knapperige Brostei gevuld met hartige ragout van Kip & Champignon

, frisse Balsamico dressing en geschaafde oude Friesche kaas

Gerookte Makreel, Pompoensoep, Geitenkaaskroketje

Roodbont entrecôte met een volle saus van mosterd en Klooster Abdijbier

op een stamppotje van pompoen begeleidt met appelstroop

voor de vleesliefhebber - Fijn gemarmerde steak van Ribeye met kruidenboter

naar geheim receptuur van de chef met knoflook- en whiskeysaus........

met een lichtzoete saus van Terschellinger Cranberry's....................

(robuust Black Aberdeen Angus biefstuk) met een fijne Pepersaus.......

uit de oven met broodkruim kruidenkorst van groene kruiden en specerijen

met een Provençaalse tomatensaus..................................................

En papillotte (smoorpakketje) bereid met tomaatjes, bosuitjes, rode ui en peterselie

Kaasgegratineerde Mexicaanse Groentewrap met Provençaalse tomatensaus......

warme Honing-Mosterdsaus....................................................

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende bordgarnituren, frisse salade en dikke frieten

Kindermenu met verrassing

vooraf, Frikandel met patat, appelmoes en kinderijs na

vooraf, Spareribs met patat, appelmoes en kinderijs na......

informeren wij u graag persoonlijk voor het maken van een passende keuze

Desserts
met romige vanille-ijs een chocoladesnippers...............................................

van huisbakker van der Bijl geserveerd met kaneel-ijs en Orchata 43 likeur

met Stoofpeertjes van de Harsta Hoeve in Hegebeintum en bloedsinaasappel

Coupe vers fruit met vanille & aardbeien-ijs.............................................................

ijs met Beerenburgsiroop, suikerbroodcroûtons en bramencrème............

ramisu, Crème Brulee, Bloedsinaasappel-ijs en Amandelstaaf

'De IJsherberg' is tevens uw locatie voor feesten, bruiloften,
-catering en dagverse maaltijden

Menukaart

Restaurant~Steakhouse
Harddraversdijk 1 9101 XA Dokkum

Tel. 0519-229500

info@de-ijsherberg.nl www.de
Proef de Historie aan de Bolwerken

van biologische teelt met gebakken bacon en bosuitjes.. € 5,95

ip & verfijnd groentebouquet........... € 5,95

…………......….... € 5,50

...................................................... € 5,50

tomatentapenade.. € 7,25

gevarieerde salade € 9,75

abrikozen compôte.................. € 9,25

Kip & Champignon.....................€ 8,75

risse Balsamico dressing en geschaafde oude Friesche kaas.......€ 9,25

Geitenkaaskroketje en Meloen..... € 10,95

saus van mosterd en Klooster Abdijbier€ 20,50

op een stamppotje van pompoen begeleidt met appelstroop-jus..... € 19,50

ibeye met kruidenboter € 22,75

en whiskeysaus.............€ 20,50

met een lichtzoete saus van Terschellinger Cranberry's.......................... € 19,25

Pepersaus.......... € 21,50

uit de oven met broodkruim kruidenkorst van groene kruiden en specerijen.. € 19,75

............................................. € 20,25

En papillotte (smoorpakketje) bereid met tomaatjes, bosuitjes, rode ui en peterselie € 19,75

caanse Groentewrap met Provençaalse tomatensaus............. € 18,25

Mosterdsaus............................................................... € 18,25

arnituren, frisse salade en dikke frieten

met patat, appelmoes en kinderijs na............... € 8,25

met patat, appelmoes en kinderijs na............... € 9,95

informeren wij u graag persoonlijk voor het maken van een passende keuze

.......................….. € 7,75

ijs en Orchata 43 likeur.... € 8,75

met Stoofpeertjes van de Harsta Hoeve in Hegebeintum en bloedsinaasappel-ijs..........€ 7,95

ijs............................................................. € 6,75

ijs met Beerenburgsiroop, suikerbroodcroûtons en bramencrème............ € 8,75

Amandelstaaf......... € 9,95

'De IJsherberg' is tevens uw locatie voor feesten, bruiloften,
catering en dagverse maaltijden aan huis!

Menukaart

‘De IJsherberg’
Harddraversdijk 1 9101 XA Dokkum

229500

www.de-ijsherberg.nl
Proef de Historie aan de Bolwerken!



Geitenkaaskroketjes

met lichtzoete

Gegrilde Entrecôte -

saus van mosterd en Klooster Abdijbier

Elfstedenijs ~

suikerbroodcroûtons en bramencréme

3-gangen 11 steden ~menu
Met gratis uniek

Het boek 'Nooit meer wachten op Elfsteden

Een smaakvol geschenk bijvoorbeeld in combinatie met een

Voorgerecht

nkaaskroketjes op een bedje van Mesclun salade

met lichtzoete abrikozen compôte

Hoofdgerecht

Malse Roodbont entrecôte met een

saus van mosterd en Klooster Abdijbier

Nagerecht

Elfstedenijs ~ Vanille-ijs met Beerenburgsiroop,

suikerbroodcroûtons en bramencréme

€ 37,50

11 steden ~menu
uniek receptenboek

Restaurant~Steakhouse
Harddraversdijk 1 9101 XA Dokkum

Tel. 0519-229500

info@de-ijsherberg.nl www.de

Proef de Historie aan de Bolwerken

'Nooit meer wachten op Elfsteden-ijs' is ook los verkrijgbaar

bijvoorbeeld in combinatie met een IJsherberg

op een bedje van Mesclun salade

te

te met een volle

saus van mosterd en Klooster Abdijbier

ijs met Beerenburgsiroop,

11 steden ~menu
receptenboek t.w.v. 12,95

‘De IJsherberg’
9101 XA Dokkum

229500

www.de-ijsherberg.nl

Proef de Historie aan de Bolwerken!

is ook los verkrijgbaar voor € 12,95.

IJsherberg-dinerbon.


