BERGSMA’S BORRELKAART
LEKKER BIJ DE BORREL
BROODPLANKJE

€ 6,50

brood met huisgemaakte smeersels

NACHO’S

€ 9,50

nachochips uit de oven met kaas, tomaat, pulled
chicken en jalapeños

BORRELNÚT

€ 3,50

de heerlijke notenmix van noten.nl

www.bergsmaeasterein.nl

‘HAUTE FRITURE’

Bitterballen

Kijk voor onze openingstijden op

€ 7,50

... voor de sfeer van weleer!

10 stuks

Bittergarnituur

Lunch

€ 6,50

10 stuks

Vlammetjes

€ 8,50

10 hete hapjes met chilisaus

Kaastengels

€ 8,50

Bergsma

Restaurant & Partycentrum
Bergsma Easterein

10 kaastengels van oude kaas met chilisaus

Vega-bites
10 vegetarische hapjes

€ 7,95

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein
Tel: 0515-331290
www.bergsmaeasterein.nl
info@bergsmaeasterein.nl
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Wolkom!
Welkom bij Restaurant & Partycentrum Bergsma
Easterein! In deze prachtige, sfeervolle omgeving
stapt u terug in de tijd.
Onze chef en zijn team nodigen u van harte uit aan
tafel en laten u graag verrassen door de kwaliteit en
unieke sfeer. Onze lunchgerechten zijn vers bereid
met gebruik van regionale producten.
Heeft u een allergie, dieetwens of wilt u gewoon
verrast worden? Laat het ons weten!

BROADSJES
Fleis noch fisk*			€ 9,50

Bergsma’s Útsmiter*		

Avocado, gemarineerde tomaat, vadouvan crème
afgetopt met tortilla chips

Drie gebakken eieren op brood met ham, kaas en
tomaat

Koele kikker*			€ 9,50

Bôle fan ‘e grill*			€ 6,50

Kikkererwtencurry met gegrilde groene asperges en
chimichurri-roomkaas

Tosti ham en/of kaas

Amerikaanse filet			€ 9,95
Filet americain met een gekookt ei, ingelegde rode
ui, peper-mayonaise en Parmezaanse kaas

		€13,50

Gerechten met * zijn vegetarisch of vegetarisch mogelijk.

€ 14,00

Met friet? + 3,00

Bergsma’s Burger			€ 14,00

Romige mosterdsoep met
Zeeuws spek en lente ui 		

Fryske Black Angus burger op een brioche broodje
met spek, Fryske tsiis, ui, ei en aïoli

Met friet? + 3,00

TAARTSJES ENSA
Ons gebak wordt gemaakt door de
medewerkers van het Arbeidscentrum te
Sneek. Een sociale werkplaats waar ze op
professionele wijze de heerlijkste taarten
bakken!

Út it gleone fet			€ 9,25

Yn oarmans skûtel
is altiid romte*
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12 oere itenstiid!

Gerookte makreel met augurk, ingelegde citroen en
rode peper en zure room

Oars as de oare kear*		

Wisselende dagsoep bereid
met streekproducten		

Tosti met kaas en kimchi

Rikke fisk				€ 9,50

‘Boneless ribs’ op een brioche broodje met gekonfijte
knoflook, koolsalde, pittige saus en krokante uitjes

€ 6,50

Bôle fan ‘e grill 2.0*			€ 6,95

12 uurtje bestaande uit een soepje naar keuze,
broodje met filet americain en een kroket

It fleis falt fan ‘e bonken		

SOEPEN

€ 9,50

Twee Fryske Black Angus kroketten op brood

€ 6,50

KLASSIEKE APPELTAART

€ 3,85

MONCHOUTAART

€ 4,00

GEBAK VAN DE DAG

€ dagprijs
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