Achterafjes…
‘Gewoonweg ijs’, heerlijk Fries boerenijs, geserveerd met een dot slagroom
Gemischtes Eis, leckeres Friesisches Bauerneis serviert mit einem Klecks Sahne

€

6,80

‘Net even anders’ sorbetijs met fruit en vruchtensaus
‘Nur ein bisschen Anders’, Sorbeteis mit Früchte und Sauce

€

7,40

Kinderijsje, grote bol boerenijs met slagroom
Kindereis, Bauerneis mit Sahne

€

4,00

Wafel met warme kersen en vanille-ijs
Wafel mit warmen Kirsch und Vanille-eis

€

6,80

Stapelaar van kletskoppen en citroenijs en limoncello
Ein Stapel von Pfefferkuchen und Zitroneneis und Limoncello

€

7,60

Crème Brulee, geserveerd met boerenroomijs
Crème Brulee, serviert mit Bauerneis

€

6,80

Dame blanche met warme chocoladesaus
Dame Blanche mit heißer Schokoladensauce

€

6,40

Irish Coffee, koffie met Ierse whisky en afgemaakt met slagroom
Irish Coffee, Kaffee mit Irish Whiskey und Sahne

€

6,60

Dokkumer Kofje, koffie met Sonnema Beerenburg, afgemaakt met slagroom
Dokkumer Kofje, Kaffee mit Sonnema Beerenburg und Sahne

€

6,60

Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen óf heeft u last van allergenen?
Laat het ons weten, alleen dan kunnen wij uw verblijf in café-restaurant Greate Pier nog aangenamer maken!
Wij wensen u namens al onze medewerkers een bijzonder verblijf.

Verenigde Jachthavens Van Dijk BV
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8721 GE te Warns
0514-68 13 88
www.de-stormvogel.com
Jachthaven “De Vrijheid”
Op ‘e Wal 12
8721 GJ te Warns
0514-68 16 23
www.de-vrijheid.nl

Greate
Pier

Café-Restaurant

C

afé-restaurant Greate Pier
dankt haar naam aan het symbool
van de Friese vrijheidsdrang, de
moordenaar en rover Greate Pier.
Zijn gestalte en kracht waren
enorm. Zijn zwaard was meer
dan twee meter lang en woog
bijna 7 kilogram.
De boeren uit de omgeving van
Kimswerd en Arum vochten
samen met Greate Pier tegen de
Hollanders en Saksen. Ook bij Warns
en Stavoren werd hard gevochten.
Om in de strijd het onderscheid te
kunnen maken tussen medestrijders
en tegenstanders liet Greate Pier
ieder verdacht persoon de Friese
zin ‘bûter, brea en griene tsiis, hwa
dat net sizze ken is gjin oprjochte
Fries’ zeggen. Wie deze zin niet kon
uitspreken was er zeker van dat zijn
hoofd ging rollen.
Niet bekend is wanneer Greate Pier
geboren is, maar wel dat hij in 1520
in Sneek is overleden.

Voorafjes…

Uit het water…

Paddestoelen met roomkaas, uit de oven
Pilzen mit Frischkäse, aus dem Ofen

€

8,60

Scholrol met zalm, Hollandaisesaus en Hollandse garnaaltjes
Gefüllte Schollenfilet mit Lachs, Sauce Hollandaise und Holländische Garnelen

€ 19,00

Nachos, tacochips uit de oven met kaas en huisgemaakte guacamole
Nachos, Tacochips aus dem Ofen mit Käse und hausgemachter Guacamole

€

6,40

Zwaardvis met noedels en aioli
Schwerdfisch mit Nudeln und Aioli

€ 18,40

Breekbrood met kruidenboter en aioli
Brot mit Kräuterbutter und Aioli

€

5,60

Zalmfilet met witte wijnsaus
Lachsfilet mit Weiβweinsauce

€ 18,80

Geitenkaasbitterballen met briochebrood met mangochutney
Ziegenkäse-Kroketten mit Briochebrot mit Mango-Chutney

€

8,80

Vangst van de dag, zie de krijtborden 		dagprijs
Fisch des Tages, zu lesen auf der Kreidetafel

Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Rindfleisch-Carpaccio mit Pesto, Parmesan Käse und Pinienkernen

€

9,80

Heilbotfilet met grove mosterdsaus
Heilbotfilet mit Senfsauce

€ 19,80

Pittige gamba’s met brood en aioli
Garnelen mit Brot und Aioli

€ 10,60

Zeewolffilet met Kreeftensaus
Seewolffilet mit Hummersauce

€ 19,80

Gerookte zalm met Hollandse garnalen en paling
Geräuchertem Lachs mit Holländische Garnelen und Aal

€ 11,60

Soep van de dag, geserveerd met brood en boter
Tagessuppe serviert mit Brot und Butter

€

Proeverij van verschillende voorgerechten (2 personen)
Verkostung von verschiedenen Vorspeisen (2 Personen)

€ 13,40

6,80

Van het land…

Bovenstaande gerechten worden geserveerd
met een garnituur van groente, salade en een aardappelgerecht

Maaltijdsalades…
Salade Greate Pier met rivierkreeft, zalm en makreel
Salat Greate Pier mit Krebse, Lachs und Makrele

€ 14,40

Salade met gerookte kip, ei, rode ui en krokant gebakken spek
Salat mit geräuchertem Huhn, Rote Zwiebeln und knusprigem Speck

€ 14,40

Hamburger Greate Pier, 100% rundvlees met spek, cheddar, tomaat, frites en salade
Burger “Greate Pier, 100% Rindfleisch, Cheddar Käse, Speck, Tomate, Pommes Frites und Salat

€ 16,80

Salade met zachte geitenkaas, rode biet en pijnboompitjes
Salat mit Ziegenkäse, Rote Beete und Pienenkernen

€ 14,40

Ierse biefstuk XL (250 gram) geserveerd met Bearnaisesaus
Irish Steak XL (250gr), serviert mit Sauce Bearnaise

€ 22,80

Salade met peer en blauwschimmelkaas Stilton
Salat mit Birne und Blauschimmelkäse

€ 14,40

Varkensbuikspek met zuurkool en Portjus
Schweinebauchspeck mit Sauerkraut und Portsauce

€ 19,80

Saté van de haas, met satésaus, gebakken uitjes, atjar en salade
Saté mit Erdnuβsauce, gebratenen Zwiebeln und Salat

€ 17,40

Varkensschnitzel met champignon, ui en spek
Schnitzel serviert mit Pilzen, Zwiebeln und Speck

€ 18,40

Pompoencurry met quinoa, paprika, ui en champignons
Kürbis-Curry mit Quinoa, Paprika, Zwiebeln und Pilzen

€ 16,60

Gewokte ossenhaaspuntjes met noedels en oosterse saus
Rinderfilet mit Nudeln und orientalische Sauce

€ 18,80

Pasta met bospaddestoelen en gorgonzolasaus
Pasta met Pilzen und Gorgonzala Käsesauce

€ 16,60

Geitenkaas in filodeeg, met noten en honing
Ziegenkäse in Filoteig mit Nussen und Honig

€ 16,60

Bovenstaande gerechten worden geserveerd
met een garnituur van groente, salade en een aardappelgerecht

De maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Vlees noch vis…

