Ligplaatsen, winterstalling, bootverhuur en veel gezelligheid
De Bar (krant) is dagelijks geopend van 9:00 tot 21:00 uur
Warme dranken
Koffie / Thee / Décafé
Cappuccino
Warme Chocomel
Slagroom
Siroop in de koffie

1,50
1,50
1,75
0,50
0,50

Frisdranken
Coca cola, light, zero
Fanta, Sprite, Cassis
Ice tea, Ice tea green
Bitter Lemon, Tonic
Rivella light, Spa rood
Sinaas-, appelsap
Fristi, Chocomel
Ranja met een rietje
DE Ice Cappuccino
DE Ice Espresso

Zomerseizoen van 1 april tot 1 oktober

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,50
0,50
2,50
2,50

Bieren
Flesje Amstel
Tapbier Amstel fluitje
Tapbier Amstel vaas
Radler, Wieckse witte
Amstel, Radler 0.0%

1,75
2,00
2,25
2,00
2,00

Wijnen
Zoete witte wijn
Droge witte wijn
Rosé
Rode wijn
Fles huiswijn

2,25
2,25
2,25
2,25
8,00

Eetcafé De Waterkant…

Warm aanbevolen…
Arie's koffie

3,50

Whiskey en slagroom
Dokkumerkoffie

3,50

Berenburg en slagroom
Lattamara

2,50

Vanille met slagroom
Loesje cappuccino

2,00

Hazelnoot met kaneel

Wat lekkers bij de koffie
Gevulde koek
Mars, Snickers, Twix
Suikerwafel met slagroom
Appelgebak met slagroom

0,50
1,00
2,00
2,00

Het kleine eetcafé op de haven is
in het seizoen dagelijks vanaf
9:00 uur geopend om met elkaar
bij te kletsen onder het genot van
bijvoorbeeld een lekker kopje
koffie en een punt appeltaart.
Tevens kunt u bij ons een
heerlijk hapje eten omzowel de
kleine als de grotere trek te
stillen na een fijne dag op het

water te hebben vertoefd.
Speciaal voor de kinderen is
een hoek ingericht wat hen
zeker veel kijk- en
speelplezier zal bieden

een lekker kopje
koffie met een punt
appeltaart
Niet alleen de stamtafel is erg
gezellig, voor verder vermaak
is er ook een pooltafel
aanwezig en mocht u uw
favoriete evenement niet
willen missen, dan kunt u dit
live volgen op onze televisie.

Wist u dat u ook kunt logeren bij ons?
Als u niet in uw boot kunt of wilt overnachten, u gasten ontvangt of
boothuur wilt combineren met overnachten, dan zouden onze
originele logeeraccommodaties en unieke waterchalets een ideale
oplossing kunnen zijn. De Pipowagen is al te reserveren vanaf € 35,per nacht.

Witte bolletjes
2,00
Bolletje kaas
2,00
Bolletje ham
2,50
Bolletje ham & kaas
2,50
Bolletje zoetigheid
Tosti lekker isti, weinig kosti
3,50
Tosti met kaas
4,00
Tosti ham & kaas
4,50
Tosti kaas & tomaat
4,50
Tosti ham & satésaus

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Ontbijten bij ons
Ontbijten is leuk, lekker en
gezond. Bij ons bestaat het
gewoon lekkere ontbijt uit:
Koffie of thee,
ham, kaas,
zoet beleg,
beschuit, ontbijtkoek, wit of
bruin brood naar keuze. 5,00
Extra's bij ontbijt
0,50
(Sinaas)appel, banaan
1,00
Gekookt eitje
Knabbels bij de borrel
Pringles chips naturel

1,00

Pringles chips paprika

1,00

Duyvis nootjes

1,00

