VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

WARM

VLEES

Franse uiensoep					5,5

Schnitzel hvf					19

mosterdsoep					6

varkenshaas medaillons			20
met pesto in roomsaus

Met Patat en appelmoes

brie uit de oven					8

ossenhaaspuntjes					23

matrozenijsje					5,5

gebakken mosselen				9,5

scharrelkipfilet					19,5

KOUD

VIS

stokbrood						5

zalmfilet						21,5

yoghurt bosvruchten ijs			

gerookte kalkoenborstfilet			9,5

zeebaarsfilet					19,5

framboos bavarois				8,5

met een kaas crostini

met Friese droge worst en spekjes
met honing en walnoten

met paprika, ui en knoflook

Met huisgemaakte kruidenboter
met mosterd en granaatappel

rode biet salade					8,5
met linzen en witte kaas

Bent u allergisch voor bepaalde producten? Vertel het ons, dan
zoeken we naar een oplossing!
Allergenen informatie is beschikbaar bij onze medewerkers.

op friese wijze

V O O R D E K L E I N E M AT R O Z E N
Kroket of frikandel				7

Met patat en appelmoes

kipfilet of halve schnitzel			

8

Met verrassing

met pesto en rauwe ham

NAGERECHTEN

met huisgemaakte dilleboter

met zeekraal, citroen en huisgemaakte remouladesaus

Vraag onze bediening naar de vangst van de dag

Met slagroom

7

met citroen

sorbet						7

met vruchten en slagroom

V E G E TA R I S C H
groentecurry					18
met kokosmelk en basmati rijst

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente,
aardappeltjes en salade van Tys

dame blanche					6,5
met slagroom

Zin in iets lekkers van de bar? Neem eens een kijkje op onze
drankenkaart!

Tusken mar en wide Brekken
Yn it âlde Fryske Gea
Lizze doarpkes fan myn dreamen
Toppenhuzen, Twellingea
Zo luiden de eerste 4 regels van het volkslied van het tweelingdorp Top en Twel.
Het dorp vindt zijn ontstaansgeschiedenis in het jaar 1000. De twee kleine
kerkjes die tot op de dag van vandaag de horizon domineren, staan aan de oever van
it Ges, Een oude stroom waar mensen al eeuwen lang een veilig en goed
toevluchtsoord vinden.

volgende keer Reserveren? Graag!
friso@hartvanfriesland.nl

tot circa 1300 is It Ges een meanderend water dat vanaf Joure zijn uitmonding vindt
in noordelijke richting naar Sneek aan de Middelzee. Het vaartje is belangrijk voor
boeren om de hooilanden via het water te bereiken, maar ook de visserij en
scheepvaart spelen een belangrijke rol in de groei van het tweelingdorp.
In de strenge winter van 1986 strijken Tinus en Maaike Snijders-blokSMA neer op de
plaats waar ooit een boerderij stond en nu appartementen met een jachthaven zijn
gebouwd. Tinus en Maaike vinden er een heerlijke woonplek en breiden samen met hun
gezin Jelmer, Nienke en Friso het recreatieterrein uit tot de huidige situatie
met Geshaven en Noorderhaven.
Vanaf die strenge winter uit de vorige eeuw luidt de naam “Hart van Friesland” en
hebben vele gasten al 35 jaar een fijne en goede toevlucht gevonden
in de jachthaven en de appartementen.
Een goed verblijf is echter niet af zonder het opdienen van “spijzen en drank”.
Daarom bieden wij u met zicht op het water een tafel aan waarop u gerechten en
drankjes naar keuze kunt laten serveren. Alle producten zijn vers ingekocht en met
zorg bereid door onze chefkok Tys Visser. Laat u zich bedienen door uw gastheer
Friso Snijders en zijn team. Wanneer u uw ogen dichtknijpt ziet u het oude
stroompje nog voor u. Laat u zich verwennen; wij wensen u smakelijk eten of zoals
wij dit in Friesland zeggen: “Lekker ite”.

H E T T E A M VA N “ H A R T VA N F R I E S L A N D”

Restaurant Hart van Friesland
Eastwei 8 - 8624 TG Uitwellingerga
T (0515) 55 94 44
M (06) 53 29 49 36
E info@hartvanfriesland.nl
W www.hartvanfriesland.nl

