
TOSTY tot 17:00 uur

Keuze uit dikke plakken bruin- of witbrood. 
We serveren met ketchup. 

Haits tosty  € 6 
Met lokale ham en kaas.

Muoikes tosty  € 5 
Met lokale kaas.

Mims tosty € 7
Met Bildtse goitekees (geitenkaas), uienchutney, paprika en wortel. 

Zwarte Cross tosty  € 8
Gezien en geproefd op de Cross. Tosti met streekkaas, 
pittig gehakt met chilisaus. D’ran!  
  

AAI tot 17:00 uur

Boerenuitsmijter € 9,50 
Spiegelei op bruin of wit brood, met achterham, streekkaas, gegrilde 
groenten, champignons en spekjes

Omelet Bútsoeker € 12 
Met Frysk Coppa (eerlijk spek), gegrilde groenten, bbq-saus.

SOP hele dag

Alle soepen worden geserveerd met getoast brood en 
kruidenboter.

Amelander Mosterdsoep  € 8,50
Huisgemaakte soep met pure mosterd van Ameland met 
spekjes. Kan vega.

Huisgemaakte Erwtensoep  € 8,50
We maken onze snert zelf, met lokale groenten en spek en 
rookworst. Heerlijk in de winter!

Deinumer Sipelsop € 8,50
De perfecte Friese uiensoep, met als geheim: een klein beetje 
Sherry. Komt met broodje + gesmolten kaas.

BURGERS hele dag

We serveren met zelf gemaakte patat van Bildtse aardappelen.

Waddenburger € 20
Burger van Waddenrund met kaas, verse sla, tomaat, 
komkommer en ui. Afgemaakt met smokey BBQ-saus.

Vegaburger € 20
Een echt (h)eerlijke vegaburger met uienchutney en kaas op 
een brioche bol.

Eerlijk vlees burger € 22
Burger van Waddenrund met gerijpte varkensham uit 
Zuid-Fryslân, gebakken ui ringen en Siracha mayo.

Burger Gaya Indonesia € 22
Krokante kip, met sla, frisse komkommer, pittige Gochuchang 
mayo en Katjang pedis nootjes.

VET LEKKER hele dag

Keuze uit bruin- of witbrood.

De Griene Dyk € 8,50
Twee groentekroketten om bij weg te ‘dromen’. 
We geven er Amelander mosterd bij.

Eilander kroket voor de pret € 10,50
De Terschellinger runderkroket. Twee stuks. Wij zijn fan! 
Komt met waddenmayo.

Eilander garnalenkroket voor de pret € 10,50
De Terschellinger garnalenkroket. Twee stuks. 
Leve het ambacht! Komt met waddenmayo.

PATAT hele dag

Mandje lokale patat + Waddenmayo € 4,50
Gemaakt in eigen keuken van lokale aardappelen.

Zoete Aardappel patat met belegen Ouwedykster kaas € 8 
Deze bataten (zoete aardappels) groeien dichtbij, net als de 
schapen die de kaas geven!

Loaded Fries met Fryske Chili (kan vega) € 9,50
Met lokale groenten, mooi sukadevlees en 
de Kollumer swiete earte. Vega: Fryske chili sin carne!

Loaded Fries Zwarte Cross € 9,50
Met pittig gehakt, streekkaas en cherrytomaatjes. 
Komt met chilisaus.

 

HET VERHAAL VAN THE FRIEZINN

Bij The Friezinn willen we het verschil maken! Een moderne 
herberg direct aan zee, voor landlopers en zeehelden. 
Een unieke plek waar iedere dag de wereld en het leven begint. 
Buiten is overal. Alles is open.

We geloven dat we in ons gastheerschap niets anders kunnen 
doen dan meebewegen met de seizoenen. Je dát laten 
proeven wat er nú uit het land, de zee of uit de lucht komt. 
We dansen mee op de (r)evolutionaire golven van lokaal, 
gezond en vers. We beloven: Smaak.

En dat in een sfeervolle herberg. Op een plek die  sinds 
1963 mensen trekt. Van vissers tot zwemmers. 
Van aardappeltelers tot kunstenaars.  Of je nu de winter 
in de lucht ruikt, of het zomerse wild ziet: we staan voor
je klaar, met  een warme en royale  glimlach. Omdat de 
herberg een plaats is voor iedereen.

Want dat willen we zijn: een plek van hoop,  in een tijd van
polarisatie en breuklijnen.  Misschien lijkt het een verre 
tocht, een heuse roadtrip naar de Westhoek, maar 
vergeet dan één ding niet: 

‘Difficult Roads Often Lead to Beautiful Destinations’

Team The Friezinn

EEN NATTE WOESTIJN

De Waddenzee is een extreem vruchtbare 
binnenzee met natuur van wereldniveau.

De Waddenzee, zo’n 300 meter van de herberg, 
is één van de weinige natuurparken in de wereld 
met de UNESCO-werelderfgoedstatus. De truc 
is dat deze zee eigenlijk een grote zandbak is, 
met zandplaten die tijdens hoogwater twee keer 
per dag overstromen. 

Bij eb is het droog en kun je wandelen op de bo-
dem van de zee. Vandaar ook de naam: 
doorwaadbaar. In het Fries: Waadsee. Onder 
bepaalde omstandigheden is het mogelijk om 
van het Friese land door het ondiepe water, over 
de zandplaten, naar de eilanden te lopen.

‘

WINTERSALADES hele dag

Geserveerd met getoast brood, bruin of wit.

Iedere week een andere salade, 
geïnspireerd op de herfst en winter! € 13,50



Volg ons op: 

C   Mw
     deel het leven! 

#thefriezinn #westhoek

HOOFD vanaf 18.00 uur

Steak & Ale Pie € 23
Heerlijk Brits gerecht met lokale ingrediënten. Langzaam 
gegaard rundvlees, spek, seizoensgroenten en bier ‘The Dude’ 
van Brouwdok Harlingen. Komt met Miss Blush aardappeltjes 
en Waddenmayo.

Fryske Chili con of sin carne € 23
Huisgemaakte en licht pittige chili met Kollumer swiete ear-
te, sukadevlees uit Sint Annaparochie, geserveerd met brood, 
crème fraiche en Miss Blush aardappeltjes. Kan vega!

Biefstuk St-Jabik € 26,50
200 gram biefstuk van lokale, op Schotse wijze bereid, 
Black Angus runderen. Met Amelander hollandaisesaus en 
seizoensgroenten.

Friesland vs. Ierland € 26,50
Onze mixed grill met een trio van lokale worstjes: lams, 
gans en kalf naast een kleurrijke huisgemaakte stamppotjes: 
boerenkool, pittige rapen en wortel-ui.

Snoekbaars € 26,50
Deze witvis met stevig vlees, weinig graten en een verfijnde 
smaak eet je in de herfst en winter. We serveren met groenten 
en heerlijke romige walnotensaus.

DESSERT vanaf 18.00 uur

Wintertosty € 8
Fries suikerbrood met mascarpone, appel en huisgemaakt 
speculaasijs.

Winnterberg € 8
IJsberg trio van kaneelijs, pompoenijs & stoofpeerijs.

Kaasplankje € 10,50
Selectie van vijf heerlijke streekkazen. Met notenbrood en 
cranberries.

Wissel dessert € 7,50
Vraag naar de keuze van de keuken!

SIDES hele dag

Alle frituurhappys komme met passende saus!
 
Rembrandts fingers € 5,50
6 ouwe keesfingers.  

Hite bliksems € 5,50
6 flamtsys.  

Dikke bitterballen € 5,50
6 ryklik fulde bitterballen.

058 Fegaballen € 5,50
6 bitterballen fan oesterswammen út Luwt.

Kezen € 10,50
5 kezen planky.

The Friezinnplank € 18
‘n prot lekkers foor 2 persoanen.

Potato Skin € 7
Inn-food! Gevulde aardappels met spek, garnalen en room. 
Met gegrilde cheddar.

Broodplank € 8,50
Brood met huisgemaakte kruidenboter en aioli. 
Maak de broodplank luxe, met extra tomaten salsa en 
ganzenworst tapenade. € 12,50

WINTERKAART
1911 - 1912

De foto’s op deze menukaart komen van Stichting Bildts Aigene. 
Hier zijn we erg blij mee! Ook in de Waddenherberg hangen enkele. 

Foto’s voorkant: Winter 1929-1930 sleetje glijden vanaf de Oude Bildtdijk bij de 
school van de  Westhoek | Winter 1930 Joh. Blanksma en meester A. Swerms op 

de fiets naar Ameland | 1950 Bieten laden. Foto: auto bedolven onder sneeuw 
winter 1979. Foto’s binnenzijde: 1930 Paard en slee over de Waddenzee|Winter 
1941-1942 kruiend ijs bij de Waddenzee met A. Swerms | Winter 1930 met auto 

naar Ameland over het ijs A.P. Anema, Saapke Dankert en E.S de Vries. 
www.bildtsaigene.nl Tip! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws 

als eerste. Deze verschijnt gemiddeld 1x per maand. www.thefriezinn.nl


