It Foarunder

Lunch & Diner!

Lunch!
12:00 - 17:00 uur

SOepen
Tomatensoep					
Mosterdsoep					
Dagsoep						
Broodplankje met smeersels				

Uitsmijters & tosti’s

Klassiekers
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50

Twee Kroketten*					

€ 6,50

Met vloerbrood & mosterd

Bal gehakt* 					

€ 6,75

Homemade, vloerbrood & satésaus

Saté van de haas*					

€ 10,50

Home made, satésaus, kroepoek & brood

Vloerbrood tosti met ham & kaas			
Vloerbrood tosti met brie, walnoten & honing		
Vloerbrood tosti hawai 				

€ 4,75
€ 5,50
€ 5,00

Uitsmijter naturel					
Uitsmijter ham of kaas				
Uitsmijter spek					
Uitsmijter ham & Kaas				
Uitsmijter spek & kaas				
Uitsmijter speciaal					

€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,50

* Frites ipv brood meerprijs € 2,-

Specialiteiten
Trio gerookte Vis					

€ 11,50

Zalm | forel | makreel - geserveerd met brood & boter

Hamburger 					

€ 9,75

100 % rundvlees | sla | bacon | kaas | tomatensalsa

1/2 kip | hele kip van de gril *indien voorradig aanwezig
Puntzak friet met mayo				

€ 9,00 | € 17,00
€ 2,00

Lunch!
12:00 - 17:00 uur

Broodjes
Gerookte Zalm					

Maaltijdsalades
€ 7,75

Gerookte zalm | sla | ei | fijne dillesaus

Zomerse Vissalade					

€ 14,00

Diverse slasoorten | zalm | makreel | forel | tomaat | komkommer | rode ui
ei | kappertjes | dressing | croutons

Gezond 						

€ 6,50

Ham | kaas | sla | ei | tomaat |komkommer | honingmosterddressing

Carpaccio						
Gesneden kalfsmuis | rucola | pijnboompitjes | pestomayonaise

€ 7,75

€ 7,25

Geitenkaas | walnoten | honing | komkommer

BLT						

€ 7,50

Tonijn						

€ 7,50

Gegrilde kip | sla | bacon | tomaat | komkommer| pestomayonaise

Tonijn | ei | kappertjes | rode ui | augurk | appel | dressing

Keuze uit zuurdesumbrood wit/bruin, glutenvrij & pistolet

Diverse slasoorten | gegrilde kip | tomaat | komkommer | rode ui | parmezaanse kaas
dressing | croutons | bacon

€ 13,50

*wordt geserveerd met brood en kruidenboter

Voor de kleintjes!

parmezaanse kaas

Geitenkaas					

Ceasar salade					

Kroket met frietjes & mayo				
Kipnuggets met frietjes & mayo			
Frikandel met frietjes & mayo				
Pannenkoek Naturel					
Pannenkoek appel					
Pannenkoek spek					

Heb je een allergie?
Laat ons het weten, dan houden wij hier rekening mee!

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50

Welkom!
Cafe | Restaurant

Events

Als het om eten en gezelligheid gaat is ‘It Foarûnder’ al 40 jaar een begrip in
Sneek en omstreken. ‘

Naast een borrel, lunch of diner kunnen wij zowel klein als grootschalige
evenementen voor u organiseren.

It Foarûnder onderscheidt zich door de gezellige, ongedwongen sfeer, die mede
bepaald wordt door de familie Vellinga en hun enthousiaste team. Het is een plek
waar je elkaar ontmoet en waar je je vrienden mee naar toe neemt. Voor een kop
koffie, een lekkere lunch of om ‘s avonds aan te schuiven voor het diner met een
prachtig uitzicht over het Sneekermeer.

Door de speelse indeling van ons bedrijf kunnen wij gemakkelijk
onze ruimtes scheiden.
De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen, presentaties, brainstormsessies,
congressen, netwerkborrels, relatie dagen, workshops, bedrijfsuitjes of familiefeestjes.

Ook de kids kunnen zich prima uitleven in de bijbehorende speeltuin en kunnen
een heerlijk ijsje halen in de snackbar!

Klaar om uw evenement met ons te plannen en nieuwsgierig
naar de mogelijkheden?
Loop gerust even binnen en vraag naar Hans of Yodi Vellinga.
Of stuur uw mail naar info@starteiland.com en ontdek hoe uw Foarûnder event er
uit kan zien.

Geniet van uw verblijf bij It Foarunder!

It Foarûnder

Starteiland

es,
lie-

nt er

Sneekweek!
Hardzeildag 1974
Wat is de Sneekweek?
De Sneekweek is het grootste binnenwater zeilevenement van Europa: de
perfecte combinatie van gezelligheid en sportiviteit. Gedurende de dag wordt er
fanatiek gezeild op het Sneekermeer, daarnaast is er gezelligheid op het eiland.
Kortom: “Overdag om de eer, ‘s avonds voor de sfeer.”
De Sneekweek is ontstaan vanuit de beroemde Hardzeildag. Deze Hardzeildag
wordt al vanaf 1814 jaarlijks op een woensdag in augustus georganiseerd. Alles
wat sindsdien in Sneek over een zeil beschikte ging naar “de” meer om deze dag
te vieren. In 1934 werd voor de eerste keer de Sneekweek georganiseerd.
De 82ste Sneekweek zal worden gehouden van 5 t/m 10 augustus 2017.
Wil je op de hoogte gehouden worden over alle ins en outs betreft sneekweek?
Volg ons dan op social media!

Hardzeildag 2015

Diner!
SOepen
Tomatensoep					
Mosterdsoep					
Dagsoep						
Broodplankje met smeersels			

17:30 - 21:00 uur

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50

€ 9,50
€ 9,75

Gerookte paling in zijn jasje geserveerd met toast en boter

Saté van de haas				

€ 17,50

Roergebakken, geserveerd met satésaus en kroepoek

			

€ 19,00

Hamburger a la Foarûnder (200 gr)		

€ 17,50

Schnitzel					

€ 17,50

Met een saus naar keuze; stroganoffsaus of pepersaus

€ 7,25

geserveerd met mozarella, rucola en balsamicodressing

Gerookte Paling op toast			

Met een saus naar keuze; bearnaisesaus of pepersaus

100 % rundvlees, bacon, kaas, tomatensaus

Zalm, Forel, Makreel geserveerd met stokbrood en dille-mayonaise

Serrano ham met meloen			

€ 19,75

Uit eigen keuken, geserveerd met knoflooksaus

rundercarpaccio met rucola, pijnboompitjes, parmezaanse kaas & dressing

Gerookte vis trio				

Ribeye						

Spareribs		

Voorgerechten
Carpaccio					

HOOFDGERECHTEN

€ 10,50

Gado Gado Kip					

€ 16,50

Rijst met diverse roergebakken groente, gebakken kip, seroendeng, pindasaus & ei

1/2 Kip of hele kip van de grill

€ 9,00 | €17,00

Diner!
HOOFDGERECHTEN

17:30 - 21:00 uur

Kids

VEGETARISCH
Gado Gado

				

€ 15,75

Rijst met diverse roergebakken groenten, seroendeng, satesaus & ei

Quiche					

Mini sate					

€ 7,50

stokje kipsate met friet, mayo en appelmoes

€ 14,75

met seizoensgroenten & geitenkaas

Frikandel					

€ 5,50

frikandel met friet, mayo en appelmoes

Kroket						

VIS

€ 5,50

kroket met friet, mayo en appelmoes

Zalmmoot uit de oven				

€ 20,50

€ 7,50

1/2 portie spareribs met friet, mayo en appelmoes

Geserveerd met dille-saus

Gebakken kabeljauw				

€ 18,75

				

Pizza Margarita					
1/2 pizza met tomatensaus & kaas

geserveerd met een zachte mosterd-roomsaus

Catch of the day

Mini spareribs					

Dagprijs

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, frites & salade

€ 5,00

Diner!
Desserts
Chocolade Beleving				

17:30 - 21:00 uur

€ 7,50

Chocolade taartje, witte chocolade mousse, bolletje straciatella ijs

Sorbet						

€ 7,50
€8,50

Twee bolletjes vanille-ijs met vruchten, aardbeiensaus en slagroom

Foarunder Coffee				

€ 7,25

Italian Coffee					

€ 6,95

koffie, Amaretto, bruine suiker & slagroom

€ 7,25

Vanille ijs met warme chocoladesaus & slagroom

Voor de kleintjes				

€ 6,95

koffie, tia-maria, bruine suiker, bolletje vanille ijs & slagroom

glaasje limoncello met huisgemaakte limoncello ijs & slagroom

De Blanke dame					

Irish Coffee					
koffie, irish whiskey, bruine suiker & slagroom

Verrassing van de Chef

Limoncello Dessert				

Koffie’s!

French Coffee					

€ 6,95

koffie, Grand Marnier, bruine suiker & slagroom

€ 3,50

Spanish Coffee					

€ 6,95

koffie, Licor 43, bruine suiker & slagroom

Dokkummer Coffee				
koffie, Beerenburg, bruine suiker & slagroom

€ 6,95

