
Oars as oars *  € 5,50
Romige Friesche mosterdsoep gevuld 
met rollade van kippendijen en 
fenegriekkaas 
 
Foar master opslaan *  € 5,50
Romige spinaziesoep gevuld met 
gerookte harderfilet, prei en citrusolie  

Soppich fleis  € 10,95 
Carpaccio van het rund met emulsie 
van basilicum, marmelade van ui, 
geroosterde pitten en een krokant 
van Fryske griene tsiis
 
It boarst foarút stekke  € 9,50
Fryske coppa di Akkrum met verse 
mozarella en groene asperges 
geserveerd op een bedje van 
gebakken groene kool en jus van 
oregano

Sa sûn as in fisk  € 8,95
Ingemaakte zalm in rode biet met 
citroenroomkaas, ingelegde sjalotten, 
kruim van bagel en Oost-Indische 
kers

Hja binne broek en baitsje  € 10,50
Wijting in tempura vergezeld met in 
rookboter gebakken little gem sla en 
een saus van waddenkrab

Yn goede ierde falle *  € 8,50  
Taartje van aardappel vergezeld 
met cremeux van oude kaas, 
hollandaisesaus en croutons van 
briochebrood

De kroan op it wurk € 10,50
Krokante Friesche buikspek met 
coquilles ‘Saint Jacques’, jus van Blue 
de Wolvega en kruim van truffel 

Soadsje ûngeregeld * € 8,75
Tartaar van geroosterde aubergine 
met quinoa, bechamelsaus, een 
bitterbal van geitenkaas en 
schorseneren begeleid met een 
vinaigrette van munt en honing 
(veganistisch mogelijk)

VOORGERECHTEN
H O O F D G E R E C H T E N

STEK DE HANNEN MAR ÚT ‘E MOUWE! € 19,75
Huisgemarineerde botermalse spareribs, 
volgens een geheim huisrecept. 
Keuze uit: Whiskey-barbecuemarinade
 Smokey sriracha marinade

AS DE PIKEN DER BY WÊZE € 19,50
Zachtgegaarde maishoen ingerold in spinata 
romana met pistachenoten geserveerd met saus 
van tomaten en krokante aardappel

IT DRAAIT OP BARGEBITEN ÚT € 20,95
Gegrilde varkensoester gebonden in spek met 
fondant van wortel, bitterbal van Friesche 
droge worst en een jus van mosterd en ús heit bier

FRYSK BLOED TSJOCH OP! € 21,95
Gegrilde bavettesteak met rode kool en een 
kroket van linzen begeleid met een jus van 
rode port en rozemarijn
 
IK HA DY BY IT POATSJE! € 20,95
Gekonfijte eendenbout geserveerd met zuurkool 
en spekjes, spruiten en een jus van gevogelte
 
SKJIN OAN ‘E HEAK  € 19,50
Roodbaarsfilet met relish van rode ui geserveerd 
met een romige visbouillon en olie van dille en dragon
 
LEAGENS HAWWE KOARTE SKONKJES * € 19,50
Vegetarische groene curry gevuld met 
seizoensgroenten, cassave en zoete aardappel 
geserveerd met rijst en naanbrood

PIKERJE NET, IT KOMT DOCHS OARS! * € 19,50
Gegrilde steak van knolselderij met een puree 
van sojabonen, geglaceerde rode biet, saus van soja 
en gember en chips van rode biet

Witte Wieven  € 8,50

VANILLEIJS GESERVEERD MET STRUCTUREN VAN 
WITTE CHOCOLADE, VANILLESTROOP, PANNA COTTA   
VAN KARNEMELK EN CRÈME VAN CITRUS

Snobbersguod  € 8,75

BERGSMA’S SNICKERS: PINDA-IJS MET EEN CRÈME 
VAN TOFFEE EN STRUCTUREN VAN CHOCOLADE

Stikem gnyskje € 8,25

CRÈME BRÛLÉE VAN PEER MET MET PERENIJS EN 
EEN KLETSKOP VAN CARAMEL  

Lekker beppe sûkerbôle! € 8,50

FRYSKE WENTELTEEFJES VAN SUIKERBROOD 
MET KANEELIJS, KRUIM VAN KRUIDNAGEL EN EEN 
STROOP VAN SINAASAPPEL EN WEDUWE JOUSTRA

Bergsma’s Bakje € 7,25

KOFFIE, THEE, CAPPUCCINO OF EEN ANDERE WARME 
DRANK MET HUISGEMAAKTE LEKKERNIJEN 

Foar de lytse pykjes    € 4,95

KINDERIJSJE: FEESTELIJKE BEKER GEVULD MET 
VANILLE-IJS EN SLAGROOM (BEKER MAG MEE NAAR 
HUIS!) 

UW DESSERTKEUZE KOMT NOG MEER TOT ZIJN 
RECHT MET EEN GLAS HEERLIJKE DESSERTWIJN. 

N a g e re c h t e n

DE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD  
MET EEN AARDAPPELGARNITUUR, GROENTEN EN SALADE.

* Deze gerechten zijn vegetarisch óf vegetarisch mogelijk.

“Elk sprekt fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst”
Wilt u bijpassende wijn bij uw gerecht? Op tafel staat onze wijnkaart of vraag de bediening voor advies!

K I N D E R
G E R E C H T E N

MC BERGSMA
 Patat met appelmoes  

en mayonaise en keus uit:
- Frikandel
- Kroket

- Kipnuggets
7,95

MC BERGSMA  
SPARERIBS

 Patat met appelmoes en  
mayonaise en heerlijk zoet  
gemarineerde spareribs

10,50

Nog even nagenieten
Koffie    € 2,25

Cappuccino  € 2,40

Latte Macchiato  € 2,75

Espresso  € 2,25

Eastereiner kofje  € 6,25
 
Fryske kofje  € 6,25

Irish coffee  € 6,25
 
Spanish coffee  € 6,25
 
French coffee  € 6,25

Italian coffee  € 6,25

Barraquito (likeur 43) coffee  € 6,25

Diverse likeuren, cognac, whiskey

FARSKE FISK
vraag de bediening naar de vis van de dag!

FEROARING FAN KOST JOUT NIJE SKROEI
naast ons a la carte menu serveren we een 
wisselend drie-gangendiner! 
Vraag de bediening naar het menu van vandaag!



“ As ‘t net kin sa ‘t moat, 
dan moat ‘t mar sa ‘t kin”

‘Bergsma Easterein’



“ Better de bûk te barsten, 
as it iten bedoarn”

‘Bergsma Easterein’



“ Doch dyn plicht, 
en lit de lju mar rabje”

‘Bergsma Easterein’


