
Een verrassende uitstraling!
 De keuken van Friends 'n Bites neemt je mee terug 

naar de voeding zoals onze verre voorvaderen die 

ook gegeten hebben.

 

Je zintuigen worden geprikkeld bij het nu�gen van 

eten zoals eten moet smaken. 

Met een verrassende smaaksensa�e als gevolg...               

een onvergetelijke ervaring!

Original Kitchen

Entourage en sfeer van Friends 'n Bites is niet in één 

woord te va�en! Het staat bol van emo�e...

Het trendy Restaurant annex Grand Café met een 

ruw randje is dé ontmoe�ngsplaats bij uitstek! 

De plaats waar je nieuwe en oude vrienden 

ontmoet...  en puur en intens samen kunt genieten. 

Zien en gezien worden....maar vooral gezellig!

Lunch|Dinerkaart





Trendy suggestion

TUNA STEAK  BURGER*                                                                                                           € 18,95

PUUR VLEES BURGER*                                                                                                             € 17,95
Biologische burger van de plaatselijke slager

CLUBSTYLE CHICKEN BURGER*                                                                                               € 17,95

FISH 'N CHIPS BURGER   *                                                                                                           € 17,95

Friends B'n urgers

Homemade Drinks

SCROPPINO ����                                                                                                                                €   6,95

GREEN ICE TEA                                                                                                                           €   6,95
Groene thee | crushed ice | verse munt | vers fruit

�

Feel | Taste |EnjoyLunch & Diner

*geserveerd met frites en salade



Artisan Breads
Choose your taste

                                                                                                    

KOUD met sla en broodsmeer

                     € 5,95Ham | kaas

Zalm | makreel                  € 8,95
Geitenkaas                           € 8,95

 

       

                                                                                                    

WARM
Twee Kroke�en | mosterd  € 7,50

            €  8,50    Twee Garnalenkroke�en

Warm broodje van de dag   € 8,50
Hummus en grillgroenten    €  8,95 

       

DONKER- BRUIN
Vezelrijk brood
van tarwe | roggebloem | 
sesamzaad | zonnebloempi�en

Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

KIES JE ROBUUSTE SNEE OERBROOD 

WIT
Vezelrijk wit brood 
van tarwebloem | roggebloem

MAIS
Vezelrijk wit brood 
van tarwebloem | maisgries | 
zonnebloempi�en 

1  

KIES BELEG2  

SMULLEN3  

Lunch tot 16:00 uur

Smaakvol gebakken ambachtelijk boerenbrood bereidt met uiterste zorg en liefde.

                                                                                                    

TASTY TOSTI
    € 5,95Ham | kaas                           

  € 6,95Mozzarella | Tomaat | Pesto

                     € 8,95Spicy Chicken

Geitenkaas en Bacon               €  7,95 

       







Dutch suggestions

Ei | uitsmijters | omelet

Original taste

Soep

 

Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

Lunchkaart tot 16:00 uur

U kiest voor een uitsmijter of omele�e.

U kiest voor het oerbrood (wit |mais |donkerbruin) naar keuze.

Bij een omele�e hee� u meer keuzes voor het beleg, 

overleg met uw ober!

CHEESE                                                      € 7,95

[3] | kaas | boerenbroodScharreleieren 

CHEESE | HAM                                        € 7,95

[3] | ham | kaas | boerenbroodScharreleieren 

BACON                                                       € 7,95

[3] | spek | boerenbroodScharreleieren 

BACON | CHEESE                                    € 7,95

[3] | spek | kaas | boerenbroodScharreleieren 

Wordt geserveerd met oerbrood (wit |mais |donkerbruin) 

naar keuze.

GREEK SALAD                                          € 9.95

CHICKEN CAESAR                                  € 10.95

TUNA STEAK                                          € 12.50

TOMATENSOEP                                                € 6,50      

€ 6,50SOUP OF THE DAY                                             

Een proeverij voor 2 personen met 

diverse koude en warme hapjes, brood en dip.

Ideaal voor bij een biertje of wijntje               € 15.95 

Share  Taste'n 

Salades



Top of the Champions
Do it your way!Diner vanaf17:00 uur

The winner takes it all!                                  € 32,50

Stel zelf uw eigen 3 gangenmenu samen!

U mag elk gerecht uit onze kaart kiezen....

Chefs’special 
Dagelijks wisselend gerecht met verse ingrediënten...

Informeer bij onze ober of kijk op het krijtbord!







Top of the Bill

Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

Delicious Appetizers
SIZZLIN' SPICY GAMBA'S                                                                                                             € 10,50
Heet pannetje met gamba's gebakken in knoflook | kruidenboter | cajunkruiden | chili

FINE TUNA                                                                                                                                 € 11,50
Tartaar van verse tonijn| salade | koriander | Limoenmayonaise���

CLASSIC CARPACCIO                                                                                                                 € 10,50
Carpaccio van rundvlees | pijnboompitjes | pesto | Old Amsterdam rasp

BEEF SALAD ASIAN STYLE                                                                                                       € 11,50
Groene salade gevuld met gegrilde biefstukreepjes | oosterse saus

COCHISE                                                                                                                                        € 9,95
Salade met geitenkaas uit de oven | honing | walnoten | rucola

€ 10,50SHARE 'N SOUP                                                                                                                         
Pannetje soep naar keuze met brood | voor 2 personen �

TOMATO SOUP  ������                                                                                                                          € 6,50

SOUP OF THE DAY                                                                                                                       € 7,95

FUNK YOUR SOUP UP WITH SOME XTRA’S                                                             per xtra  € 0,50
Croutons ������  | Old Amsterdam rasp �����  | Creme Fraiche �����  | Tapenade ������  | Dagverse frisse groente topping ����

Diner vanaf17:00 uur



TUNA STEAK ����                                          € 20,95
Tonijnsteak | pasta | sesam sojasaus

MATCH OF THE DAY ����                             € 19,95
Perfect match | Visduo

CATCH OF THE DAY ����                              € 17,95
Perfect catch | vangst van de dag 

VELUWSE RUNDERSTOOF                       € 17,95
Heerlijk zacht gestoofd rundvlees | 
peperkoek |  | Bijselsche Wi�e

TASTY SPARE RIBS ����                                € 17,95
BBQ of Hot  | huisgemarineerd | 600 gram�

GRILLED CHICKEN                                  € 17,95
Kippendijen | zeer mals |  Smokey BBQ saus

SURFIN' TURF �����                                        € 21,95
Malse bave�e | gamba's | Choronsaus

BAVETTE VAN DE GRILL ����                       € 19,95
Mals rundvlees |  beurre café de Paris | 
voor de fijnproever!

              

Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

Top of the Bill
The mighty mains

Vis

Vlees

Vega bites

QUICHEKEURIG �����                                     € 16,95
Har�ge taart | wisselende ingrediënten

CARRIBEAN STEW ����                                € 18,95
Stoofgerecht | papaya | zoete aardappel | 
geitenkaas | �jm

GRILLED WRAP �����                                      € 17,95�
Verse groenten | crème fraîche | 
cashewnoot

Diner vanaf17:00 uur







Top of the Bill

Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

Big taste for small guests

Kid’z Bites

Lunch & Diner

MINIONS MENU ������                                                                                                                        € 6,95
Frites | snack naar keuze | mayonaise | appelmoes

TURKS BROODJE                                                                                                                              € 6,95
Pitabroodje | gebakken shoarmareepjes | knoflooksaus

FINDING NEMO                                                                                                                                € 6,95
Gebakken lekkerbekje met frites, mayonaise en appelmoes

ICE AGE                                                                                                                                         € 3,95
Verrassingsdessert met 2 bolletjes ijs | slagroom 

KINDERMENU                                                                                                                              € 9,95
Een kindergerecht naar keuze en een verrassingsdessert!�



Hee� u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart!

Top of the Bill
Satisfying desserts

                                                                                                               € 6,95TRIFLE                          

Weckpotje | 3 lagen dessert

43 CREME BRÛLEÉ                                                                                                                                                € 7,95

Liqor 43 | vanille | krokant laagje

CHAMPAGNEPARFAIT                                                                                                                     € 8,25

Romig | s�lstaand ijs | Champagne

TASTY SORBET                                                                                                                            € 7,50

Sorbe�js | vers fruit | Sprite | slagroom

SUPPA FRUTTA                                                                                                                                    € 6,95

Fruitsoepje | 2 bollen sorbe�js

Diner vanaf17:00 uur





Happa’s
Bi�erballz met mosterdmayo                          € 0,60/st
Gamba (Torpedo & Bu�erfly)                          € 0,85/st
Mixhappa’s (dozijn)                                           € 8,95
Worst �                                                                   € 5,95
Kaasblokjes                                                         € 5,95
Stokbrood met kruidenboter en tapenade   € 6,50

Share  'n Taste
Een proeverij voor 2 personen met 

diverse koude en warme hapjes, brood en dip.

Ideaal voor bij een biertje of wijntje     € 15.95 



Amare�o Di Saronno �           € 4,00
Grand Marnier��                       € 4,00
Kahlua���                                      € 4,00
Tia Maria��                                 € 4,00
Baileys���                                      € 4,00
Licor 43���                                    € 4,00
Drambuie��                                € 4,00
Cointreau��                                € 4,00

Gedes�lleerd
Jonge Jenever Bols�                 € 3,00
Campari��                                   € 4,00
Apfelkorn��                                 € 4,00
Smirnoff Vodka��                        € 4,00
Bacardi (Lemon)�                     € 4,00
Malibu���                                      € 4,00
Jameson Whiskey�                   € 4,00
JW Red Label��                          € 4,00
Glenliveth 15 Years�                € 6,50
Sherry ���                                     € 4,00
Joseph Guy��                              € 5,00
Mar�ni Bianco��                        € 4,00
Passoa���                                      € 4,00
Safari���                                        € 4,00
Sambuca��                                    € 3,75
Tequila���                                     € 3.75

Hendricks Gin���                         € 5,00
Sylvius����                                      € 6,50
Bombay Sapphire��                  € 4,00
Gordon's���                                  € 4,00�
��

GinFrisdranken

		
		
		

			
		

			

Heineken Tapbier 0,18 L 		       € 2,25  
Heineken Tapbier 0,25 L 		      € 2,50  
Brand Weizen 	

	

	                  € 2,95	

			

Brand Imperator	

		

                  € 2,95   
Speciaal van het seizoen	

		

	                        € 2,95

		

Coca Cola                                     € 2,25
Coca Cola light                           € 2,25

 
Fanta                                             € 2,25 
Sprite                                            € 2,25
Fanta Cassis                                € 2,35
Schweppes Bi�er Lemon        € 2,35
Schweppes Tonic                       € 2,35
Royal Club Jus d'Orange          € 2,35
Royal Club Appelsap                 € 2,35
Chaudfontaine Blauw               € 2,25
Chaudfontaine Rood                € 2,25
Lipton Ice Tea                              € 2,50
Lipton Green Tea                       € 2,50
Gerolsteiner Apfelschorle       € 2,45
Rivella                                           € 2,45
Fris�                                              € 2,25
Chocomel                                    € 2,25
Limonadesiroop                        € 1,50
Verse Jus                                      € 4,00

Bijsschelse Wi�e �                   € 2,95
Duvel                                       € 2,95
Erdinger �0,33 ���                         € 3,25
Wieckse Rosé ����                         € 2,75
Amstel 0.0 % ����                          € 2,50
Amstel Radler ����                        € 2,95
Palm �����                                        € 2,95
Desperados                             € 3,50

Tapbieren

	

	

Bij de koffie

Speciale koffies

Warme dranken
Koffie���                                         € 2,30

Dilmah Thee��                            € 2,50

Cappuccino��                              € 2,50

La�e Macchiato �                     € 3,50

Espresso��                                   € 2,50

Dubbele Espresso �                  € 4,00

Koffie Verkeerd��                       € 3,50

Decafe���                                       € 2,50

Warme Chocomel�                   € 2,70

Slagroom��                                  € 0,30

Druppeltjeskoffie �                   € 5,95
Dé koffiesensa�e met gecondenseerde
melk en bij warm weer ijsblokjes

Irish Coffee ��                              € 5,95
Koffie met Jameson Whisky

Spanish Coffee ��                       € 5,95
Koffie met Tia Maria

French Coffee ��                         € 5,95
Koffie met Grand Marnier

Italian Coffee  ��                         € 5,95
Koffie met Amare�o

Appeltaart met slagroom ���     € 4,00
�

Rosé ����         glas € 4,50 / fles € 19,95 
Rood ����        glas € 4,50 / fles € 19,95
Wit ����           glas € 4,50 / fles € 19,95
Zoet ����         glas € 4,50 / fles € 19,95
Zie ook onze wijnkaart

Huiswijnen

Likeuren

Bieren van de fles

Dranken



Streekbieren
Dit smaakvolle stevige witbier (6% vol) 
brengt de zomer dichterbij, Dit bier is 
namelijk gebrouwen met de zomer in 
de bol. De smaak wordt ook bepaald 
door de kruiden koriander en komijn 
en is afgemaakt met een beperkte 
hopgi� (fuggles en pacifica). Het bier 
wordt fris en doordrinkbaar gehou-
den door gebruik van sinaasappel- en 
citroenschillen. Voel de kruidige �nte-
ling op de tong terwijl de citrus-
smaken achterin de keel volledig tot 
hun recht komen in de nasmaak.

Het eerste bier van De Bierbroeders 
dat zij buiten hun eigen keuken 
hebben gebrouwen. Het resultaat is 
een overweldigende combina�e van 
mach�ge mouten (pale en pils) en 
heerlijke hoppen zoals Simcoe, 
Herkules, Cascade, Willame�e en 
Saphir. De toevoeging van honing, 
sinaasappelschillen en koriander 
zorgen voor een Pale Ale van West-
friese bodem die je niet snel zult 
vergeten.

#2 Is een Scotch Ale die door gebruik 
te maken van diverse moutsoorten 
(pils- tarwe- en roostmout) lichtelijk 
donker en door de honing een beetje 
zoet is. Door de gebruikte hoppen 
(Herkules, Willame�e en Fuggles) 
hee� #2 een aangenaam bi�ertje in 
de afdronk. 

‚De Bierbroeders #3: Bijzonder Blond' 
is een mooi zomers, niet te zwaar 
blond bier waarin door gebruik te 
maken van kruiden en de speciale 
hopsoort Equinox een pi�g karakter 
huist. Het recept is deels tot stand 
gekomen adhv een experiment waar-
bij bierlie�ebbers kruiden hebben 
toegevoegd aan bier om de perfecte 
kruidencombina�e te zoeken. Bijzon-
der blond is voorzien van oranjeschil, 
vlierbessen en roze peper.

‘De Bierbroeders #4: Een Boude Bock’ 
is een beest van een Doppelbock die 
gebrouwen is �jdens hartje zomer 
zodat vanaf oktober 2015 kan worden 
genoten van dit mooie, zware, diep-
donkere bier dat is ontstaan uit een 
combina�e van de mooiste knispe-
rigste, wispelturigste, warmste en don-
kerste mouten, de bi�erste bi�er-
hoppen en de meest aroma�sche 
aromahoppen. Deze Doppelbock ken-
merkt zich door zijn zeer sterke smaak 
die door de voor een doppelbock ken-
merkende lichtzoete afdronk in balans 
wordt gebracht.

Dit is de eerste collabo brew van De 
Bierbroeders waarbij besloten werd 
een favoriet biersoort van de colla-
bora�ebrouwer Hops & Ale en tevens 
die van één van de Bierbroeders, te 
maken. Een rookbier! Een wat minder 
toegankelijk, maar overweldigend bier 
met uiteraard veel rookaroma en 
rooksmaak met een aangenaam 
zoetje. Een speciaal bier voor de echte 
lie�ebber.€  4,50

Bijschelse Wi�e 

#1 Wes�riese Pale Ale 

#2 Wes�ries Beter

#3 Bijzonder Blond 

#4: Een Boude Bock 

Smoking Bishops

€  3,50

€  4,50

€  4,50

€  4,50

€  4,50
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