Foarûnders
eetboek

Zoet
De lekkernijen voor bij de koffie. Leuk gepresenteerd, heerlijk voor
bijeenkomsten en een typisch gebaar van gastvrijheid. Ik hoor u denken,
is een combinatie ook mogelijk? - Geen zorgen, kleine moeite! Voor dit
ontvangst moment zitten 2 kopjes thee /koffie bij de prijs inbegrepen.

BROWNIES
Puur chocolade brownies

€ 7,75

POWERBAR
Een verse volkorenreeep boordevol met noten en vruchten.

€ 7,65

FRIESE ORANJEKOEK
Een klassieker die absoluut niet gemist mag worden in ons
assortiment.
Met logo

€ 7,75
+ €0,60

GROOTMOEDERS APPELTAART
Een 1 persoons appeltaartje met slagroom.

€ 7,25

CHEESECAKE
Een 1 pesoons cheescake met rode bosvruchten

€ 7,50

Iemand met een allergie? Laat het ons ruim op tijd weten, dan zorgen
wij voor een alternatief zodat deze gene volop kan genieten.

Lunch basics
Lunchen met kwaliteit! Al onze lunches zijn ambachtelijk bereid en bereid met dagverse
producten. U kunt bij ons kiezen uit de Basic Boerenlunch & De zeilerslunch. Daarnaast
serveren wij diverse lekkere uitbreidingen om de lunch naar wens en compleet te maken.

boerenlunch

Zeilerslunch

Kopje soep
Diverse belegde bollen met ham, kaas,
rollade & salami
Melk & jus d’Orange

Kopje soep
Diverse broodsoorten
Ham, kaas, rollade & salami
Melk & jus d’Orange

€ 10,65- p.p.

€ 12,85- p.p.

Lunch uitbreidingen
Soepen
Tomatensoep
Mosterdsoep
Champignonsoep
Preiroom soep

Warm
Broodje kroket - € 2,40 p.p.
Warme Beenham - € 2,85 p.p.
Vegetarische roerei € 1,75 p.p.

Koud
Suiker- en krentenbrood - € 2,00 p.p.
Yoghurt met granola & vers fruit - € 2,30 p.p.
planken met gerookte zalm & Carpaccio - € 4,00 p.p.
Eier- en rund salade - € 2,30 p.p.
Verse smoothie - € 3,50 p.p.

ON THE SIDE
Leuke binnenkomer! Op de tafels tussen uw gasten presenteren we
hippe tafelgarnituren. Alles is berekend per persoon
LEKKER GEZOND

- Komkommersticks
- Kaasstengels
- Paprikasticks
- Groene kruiden yoghurt dip

BOURGONDISCH GENIETEN

€ 2,85

€3,75

- Diverse broden
- Aioli & tapenades
- Diverse hamsoorten
- Gemarineerde olijven

OLD SKOOL
OUDERWETS KOUD WARM BITTERGARNITUUR

€ 4,25

HIP HOLLANDSE BITES

€ 5,75

- Belegen kaas, Friese droge worst, grill- en kookworst
- Bitterballen, kipnuggets, frikandellen & kaasstengels

- Meloen gewikkeld in parmaham, stokbroodjes met brie,
walnoot & honing, carpaccio, kipkerrie
- Bitterballen, kipnuggets, frikandellen & kaasstengels
Hapjes zijn gebaseerd op 5 hapjes p.p.

Streetfoodbites
Weer eens iets anders dan anders? Dan staan wij met de trend van het
moment - Streetfoodbites voor uw klaar. U kunt uw gasten verrassen
met deze simpele maar o zo lekkere kleine gerechtjes. Het is in te zetten als break, maar ook als late night snack.

MINI BROODJE RUNDERHAMBURGER

€ 5,25

PUNTZAKJE FRITES

€ 2,85

KIPPENDIJSATE STOKJE

€ 3,50

MINI SOEPJE

€ 3,00

ZOUTE HARING UIT HET VUISTJE

€ 5,20

DE IJSCOMAN

€ 2,60

Met spek, oude kaas, augurk & tomatensalsa
Geserveerd met mayonaise in een puntzak
Geserveerd met satesaus & kroepoek

Geserveerd met uitjes

Wij serveren heerlijk koude ijsjes. U mag twee keuzes
maken uit de volgende smaken:
- Vanilleijs
- Sorbetijs (lactosevrij)
- Aarbeienijs
- Straciatella
- Yoghurtbosvruchten

FAMOUS FOOD
FESTIVAL
€ 35,00 p.p.

Het proeven van zoveel mogelijk verschillende gerechten is waar het
bij een food festival om draait. Voor het perfecte feest is dit ook te
realiseren bij ‘it Foarûnder’. Bij mooi weer natuurlijk buiten, mocht
het daar niet op lijken brengen we de zomer net zo makkelijk binnen! Bij het foodfestival staan onze koks achter diverse kraampjes
met elk een ander thema. Het buffet bij
uitstek om in ongedwongen sfeer allerlei lekkers te proberen. Onze
koks staan anderhalf/twee uur
voor u klaar.
LET OP: mogelijk vanaf 75 personen

Mexican & Indonesian
Wraps
Bonenschotel
Burrito’s
Noodles
Nasi Goreng
Curry’s
Rendang

The Grill & Viskar

Ice Wagon

Burger
Hotdogs
Toppings
Sauces
Frites
Gerookte vissoorten
Gambaspiezen
Gerookte paling
Oesters
Haring

Diverse soorten ijs
Toppings
Sauces
Flensjes
Rood Fruit

FOARUNDERS
(H)EERLIJKE BBQ! € 21,75 P.P.
Het hele jaar door heerlijk genieten van een heerlijke BBQ. Zorgvuldig geselecteerde
vis- en vleesgerechten om bij te smullen. En om het af te maken zomerse salades en bijgerechten door onze koks voor u samengesteld. Heerlijk zorgeloos genieten met een
drankje als onze grill-helden het dak ervan af grillen. Je kunt de Foarunders (h)eerlijke
BBQ uitbreiden geheel naar eigen wens.
v/d Grill

Salades

Bijgerechten

Hamburger
Catch of the Day
Saté
Schouderkarbonade
Saucijzen

Salades
Zomerse salade
Pastasalade
Seizoens-salade

Frites
Stokbrood
Kruidenboter
Tapenade
Rode, knoflook, satesaus
Toebehoren broodje
hamburger

Uitbreidingen

Uitbreidingen

Uitbreidingen

Haasbiefstuk + € 2,85
Varkensvleesspies + € 2,00
Gambaspies + € 2,85
Groentespies + € 1,45

Fruitsalade + € 1,65
Rundvleessalade + € 1,40
Huzarensalade € 1,40
Visplank € 2,60
Vleesplank € 2,60
Aardappelsalade € 1,15

Rijst + € 1,15
Nasi € 1,85
Aardappelgratin € 2,00
Maiskolf € 1,40
Gepofte Aardappel € 1,40
Gegrilde groente € 1,85

BOURGONDISCH TAFELEN
VANAF € 23,50 P.P.
Bent u met een kleiner gezelschap (max 25 personen) dan heeft
‘it Foarûnder’ daar de smakelijkste oplossing voor. Met zijn allen aan grote tafels worden
schalen met de smakelijkste vis- en vleesgerechten geserveerd. Compleet genieten? Dit arrangement is ook aan te vullen met shared starters. een heerlijke selectie van voorgerechten
om mee te beginnen. + € 7,75 p.p.
Vis

Vlees

Zalmfilet
Catch of the day
Gambaspies

Ossenhaaspunten
Kipdijfilet
Spareribs
Gemarineerde varkenshaas

Bijgerechten
Aardappelen
Frites
Rauwkostsalade
Diverse sauzen

Italian Style
Een mooi en supervers seizoensgebonden buffet!
KOUD:
SEIZOENSSALADE

Gemengde salade met tomaat, komkommer, walnoten,
rode ui, ei, honingmosterd dressing
TONIJN-PENNESALADE
Geserveerd met rode ui & rucola
VEGETARISHCE PENNESALADE
Met zongedroogde tomaten, olijven, feta & rucola.
DIVERSE BROODSOORTEN
Geserveerd met kruidenboter, aioli & tapenade
GEROOKTE VLEESSOORTEN
Coppa d’Italia, Salami & Parmaham
WARM:
TOMATEN BASILICUM SOEP
VEGETARISCHE LASAGNE BOLOGNESE
CARBONARA LASAGNE
PASTASCHOTEL MET ZALM
GEGRILDE GROENTEN UIT DE MEDITERRANE
PIZZA SLICES

€ 26,50 P.P.

Zeilersmaaltijd
Een ouderwetse schippers maaltijd

KOUD:
RUNDVLEESSALADE
WITTE KOOLSALADE
RAUWKOST SALADE
HUISGEMAAKT PICALILLY
ZILVERUI, AUGURK & GROVE MOSTERD
WARM:
KAPUCIJNERS
CHILI CON CARNE
GEHAKTBALLEN
UITGEBAKKEN SPEKJES & UI
MOOIER KUNNEN WE HET NIET MAKEN ;)

€ 18,95 P.P.

starteiland style € 29,50 P.P.
Een mooi en supervers seizoensgebonden warm/koud buffet!
KOUD:
SEIZOENSSALADE

Gemengde salade met tomaat, komkommer, walnoten, rode ui, ei, honingmosterd dressing
VEGETARISHCE PENNESALADE
Met zongedroogde tomaten, olijven, feta & rucola.
AARDAPPELSALADE
Roseval-aardappel, créme fraiche, augurk, walnoten.
SEIZOENSRAUWKOST
Wat het land ons brengt (cole,wortel,fruitsalade)
DIVERSE BROODSOORTEN
Geserveerd met kruidenboter, aioli & tapenade
GEROOKTE VLEES & VISSOORTEN
Coppa d’Italia, Salami & Parmaham, gerookte makreel, zalm, forel met bijpassend garnituur
WARM
DAGSOEP B.v. tomaatbasilicum, mosterd, groente, champignon, asperge.
								KIPKERRIE SCHOTEL
Kipdijfilet, sperziebonen, ananas, rode paprika, kerrie massala.
RUNDERSTOOF
								CATCH OF THE DAY
Vers gevangen vis met de bereiding die daarbij past.
								WARME BEENHAM
Met champignon, honing-mosterdsaus.
								HOLLANDSE GROENTEN
FRITES
GEBAKKEN AARDAPPELEN
RIJSTGARNITUUR

Gaatje over?
Dan is het tijd om de avond feestelijk af te sluiten met ons (h)eerlijke
dessertbuffet voor maar € 7,75 p.p.

5 SOORTEN SORBET & ROOMIJS
- Vanille ijs
- Aardbeien ijs
- Chocolade ijs
- Citroensorbet
- Pistache
DIVERSE LONGEURS, BAVAROIS & IJSSTAARTEN
VERS FRUIT
SLAGROOM
DIVERSE TOPPINGS
- Caramel seasalt
- Pralline
- Aardbeien
- Cheescake
AND LAST BUT NOT LEAST...
FIRE WORKS!

