
 

 

 

 

Lunch… 
van 11.30 tot 16.00 
 

Kopje soep… 
• Soep van de dag          6,25 

Met brood & kruidenboter    

• Erwtensoep         6,25 
   Met roggebrood en spek       

 
 

Versgebakken broodje… 
 
Keuze uit grof gesneden wit of donker brood:  

• Ambachtelijke rundvleeskroketten         7,50 
Van Dobben rundvleeskroketten met Franse mosterd 

• Ambachtelijke kalfsvleeskroketten     8,25 
Van Dobben kalfsvlees kroketten met Franse mosterd 

• Garnalenkroketten        8,50 
Hollandse garnalen kroketjes met citroen-dille mayonaise 

• Vegetarische kroketten       8,00 
Groenten kroketten met pittige mosterd mayonaise  

 
Keuze uit Waldkorn of Italiaanse bol:    

• Broodje gezond         5,95 
  Met ham, kaas, komkommer, tomaat, ei, ui & sla  

• Teernstra’s runder hamburger        12,95 
   Met ui, augurk, tomaat, sla, spek, champignons, kaas,  
   huisgemaakte saus & friet 

• Warme beenham        7,95 
Met honing-mosterd dressing & frisse salade 

• Huisgemaakte brieburger           12,95 
Met mango, chillie, komkommer, sla & friet     

  



 

Lunch frietje… 
Een lekkere portie boeren friet met: 

• Rendang           8,50 

• Stoofvlees met Bock bier       8,50 

• Spare ribs zoet zuur        8,50 

• Kipreepjes in pittige sriracha saus      8,50 

 
 

Op steen gebakken Italiaans 
flatbread met… 
• Pittig gekruide spareribs           9,25 

Met paprika, ui, champignon, chillie & frisse salade 

• Carpaccio van Fries weiderund     8,95 
Met gedroogde tomaatjes, rucola, Âlde Fryske kaas, 
pijnboompitten, huisgemaakte pesto & truffelmayonaise 

• Huisgemaakte tonijn salade          9,50 
Met kappertjes, rode ui, augurk, appel, komkommer 
& wasabi mayonaise 

• Gerookte zalm        9,95 
Met rode ui, kappertjes, komkommer, frisse salade  
& mosterd dressing 
 

 

Maaltijd salades… 
Ook te bestellen na 17.00 

• Teernstra’s vissalade       15,25 
Met gebakken gamba’s, langoustines & zalm 

• Salade van gerookte bief      15,25 
Met Âlde Fryske kaas, pijnboompitten, pesto, 
gedroogde tomaatjes & truffelmayonaise 

• Vegetarische salade               15,25 
Met geroosterde paddenstoelen & courgette 
 
 

 



 
Een uitsmijter… 
Met 3 gebakken eieren en keuze uit grof gesneden wit of donker brood 

 

• Boerenham             8,95 

• Kaas           8,95 

• Boerenham & kaas        8,95 

• Teernstra         9,95 
   met boerenham, spek, tomaat & kaas        
 
 

Een tosti van de bakplaat… 
Keuze uit wit of donker brood 

• Boerenham & kaas        5,75 

• Brie & basilicum        6,25 

• Mexicaanse tosti         5,75 
  Met tomaten salsa, gehakt, kaas & guacamole    

      

 

Speciaal aanbevolen… 
• Kinder 12 uurtje         5,70 

   2 boterhammen met pindakaas of jam + kroket, frikandel of 
    hamburger + flesje Fristi          
• Teernstra ’s 12 uurtje          9,50 

   ½ kopje dag soep + broodje gezond + broodje kroket      

• Wrap met pikant gekruide kip          10,95 
   warm uit de oven         
• Plate spareribs        17,50 

   met friet & salade        
• Plate hotwings        17,50 

   met friet & salade  

• Clubsandwich         8,95 
  met geroosterde kip, spek, rode ui, tomaat & roomkaas   

        


