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borrel



GEROOKTE MAKREEL  12
salade mesclun | ingelegde venkel
  

BURRATA  10
buffelmozzarella | tomaat | pesto | pijnboompitten  
desembrood 

SALADE RODE BIET  12
rode biet | geitenkaas | aceto balsamico

CARPACCIO 14
oude kaas | pesto| truffelmayonaise
pijnboompitten

Tonijn tataki  15
sesam | wakame | wasabi | sojasaus

Starter

SOEP VAN DE DAG 6,5

POMPOENSOEP   6,5
kerrie | kokosroom | cashewnoten  

LINZENSOEP  6,5
rode linzen | tomaat | ras el hanout 

SOEPie 

BOWL KIPPENDIJ 15
gebakken kippendij | avocado | feta  
zwarte rijst |  komkommer 

BOWL FALAFEL 15
falafelballetjes | courgette | rode paprika  
kikkererwten | yoghurt | munt 

BOWL ZALM 18 
gemarineerde zalm | avocado | quinoa  
komkommer | rode ui

bowl

Halverwege
BAVETTE 23
bavette steak (180 gram) | chimichurri  
dikke frieten | salade 

EEND 18
zoete aardappel | jus van 5 spices

FISH ‘N CHIPS 17
heekfilet | ravigotte | dikke frieten | salade

VANGST VAN DE DAG 
vraag de bediening naar onze vangst van de dag

RODE BIETEN BURGER  17 
sesambol | geitenkaas | salsa  
zoete aardappel friet | salade

Bloemkoolrisotto 15
bloemkoolrijst | bospaddenstoelen | parmezaan 

parelcouscous 15
feta | pompoen | regenboogwortel | ras el hanout

DESEMBROOD MET SMEERSELS 4,5

ZOETE AARDAPPEL FRIET 4

Dikke frieten met mayo 4

Extra GROENTES 5

Kleine salade 3

Iets erbij

BITTERBAL “DE BOURGONDIER” 7

VEGA BITTERBAL 7

BITTERBAL VAN DE WEEK 7

KAASSTENGELS 7

PIKANTE KIPPENDIJTJES 7

CALAMARIS 5

Bitterbal en meer

om te delen  
Van alles wat (2 personen) 19
vleeswaren | kazen | desembrood met smeersels  
bitterballen | nacho’s | kippendij | kaasstengels

De plank vega (2 personen) 18
verschillende kazen | hummus | falafel | olijven  
bitterballen | kaasstengels 

oud hollands (2 personen) 14
kaas | worst | bitterballen | nootjes | zuur

Desembrood met smeersels  4,5

Olijven 4

Nacho’s  8

dippen in de hummus  5,5
hummus | brood | groente | chips

Baba Ganoush (aubergine) 4

Bruschetta 7

Nootjes 4

Vega

FRIKANDEL | KROKET | VISSTICK | HAMBURGER 8
patat | appelmoes | mayo 

voor de kleintjes

Volg ons op facebook en blijf altijd op de hoogte tag ons op Instagram @gestrandvlieland

Bij ons hoef je niet te kiezen. 

Je bestelt gewoon één grote 

of meerdere kleine (voor)gerechten.

 Een plank met hapjes. 

En heb je dan nog trek, dan bestel je 

er gewoon nog een paar bij.  

En wat er dan op zit? 

Dat bepaal je zelf natuurlijk.

De happerij
Net als je lekker aan het borrelen bent, vraagt er 

iemand: "wat doen we eigenlijk met eten?".

Wij zeggen: lekker doorborrelen. De 
happerij van Gestrand biedt genoeg om zelfs de 

grootste ‘foodies’ tot zwijgen te brengen.

AVOND

vlielandse kaas 
BUNKERPLANK 9
selectie van 3 kazen van Nils de kaasmaker

VLIELANDER DUINKRUIDENKAAS 7

BLOKJE OUD DE BUNKER 5

GEITENKAASJE VAN HET WAD

Vlees 
IBERICOHAM 8

COPPA DI AKKRUM VAN SLAGERIJ SPIJKERMAN 8

FUET 6

PLANKJE VLEESWAREN 11


