lunchmenu

lunchkaart

29,50

ambachtelijk gerookte zalm

met kruiden uit eigen tuin, crème van Pake Oeds
mosterd en ingelegde venkel
 Hoya de Cadenas, Verdejo [3,95]

traditionally smoked salmon

served with fresh herbs, cream of “Pake Oeds”
mustard and pickled fennel
of / or

pastrami van Veenweiderund

met klassieke garnituren en
chips van Hummelhûzerrode aardappel

 Rosé, Marques del Turia, Gandia [3,95]

beef pastrami

served with classic garnishes and
potatoe chips of “Hummelhûzerrode”

+
Krokant gebakken kabeljauw filet

met krachtige jus van wadgarnalen en
rasp van Friese droge worst

 Chardonnay, Zanzibar, France [3,95]

backed cod fillet

with a gravy of Frisian shrimps and
grated Frisian dried sausage
of / or

gegrilde Iers black angus runderbiefstuk

Gelegen in de prachtige bossen van Oranjewoud heten
wij u welkom in ons vernieuwde Grand Café 1834.
In maart 2016 zijn de deuren geopend van ons
gerestylede Grand Café 1834. De nieuwe naam komt
voort uit de geschiedenis van Tjaarda en dient
sindsdien als horeca gelegenheid.
In 1834 werd hotel ‘Heidewoud’ door logementhouder
en tuinman Johan Meijer gesticht. De familie Tjaarda
nam in 1877 het hotel over.
Met veel trots presenteren wij onze nieuwe menukaart.
Onze keuken, onder leiding van Joram van der Staaij,
is internationaal georiënteerd. Met duidelijke
‘roots’ in de Friese wouden maken we veel gebruik
van de kwaliteit van lokale leveranciers.
Riekele Heida en zijn team heten u van harte welkom
in het vernieuwde Grand Café.
We zijn 7 dagen per week geopend!
Lunch serveren we van 12.00 t/m 17.00 uur.
Dineren kan van 17.00 t/m 21:30 uur.

met gepofte tomaatjes uit de oven
en Café de Paris saus

 Hoya de Cadenas, Tempranillo Reserva [4,25]

grilled irish black angus steak

with roasted tomatoes from the oven
and Café de Paris sauce
-

-- -

+

Creme brulee van ‘dikke citroen’ van weduwe Joustra
-

 Tokaji [6,25]
-- -

Creme brulee of Frisian lemon liqueur
of / or

thee of Koffie compleet
tea or coffee with sweets

Allergie of dieet?
Informeer ons personeel.
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud
Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud
Telefoon: 0513 433 533
E-mail: reserveringen@tjaarda.nl
Website: www.tjaarda.nl

-

-

wald break

-

grand cafe classics

-

-

croque 1834

WALD break

driedubbeldik belegde tosti van desembrood
van De Bakkers van Verloop met kaas van
kaasboerderij De Gelder, Friese ham en kruidensla

croque 1834

toasted sandwich on sourdough bread with ham
and cheese served with herb salad

huisgemaakt brood met..

-

grand cafe klassiekers
6,75

12,50

served with rocket, radish and mustard cream

local old cheese

6,75

+

pulled pork

8,75

pulled pork

8,75

noorse zalm

9,25

norwegian salmon

9,25

proeverij van 3 soorten Biologische jam

5,75

tasting of 3 organic marmelades

5,75

Uitsmijter tjaarda

8,75

fried eggs

8,75

2 Kroketten

7,75

2 croquets

7,75

1834 bacon & cheeseburger

13,25

1834 bacon & cheeseburger

13,25

warm geserveerd met huisgemaakte
zoetzure barbecuesaus

desembrood

klein 9,50
g
r
oot 12,75
Little Gem (Romeinse sla), gerookte kip,
ansjovis, gekookt ei, bacon, Parmezaanse kaas,
knoflookcroutons en een gebonden
Caesar vinaigrette geserveerd met desembrood

classic Caesar salad
small 9,50
Little Gem (Latin lettuce), smoked chicken, large 12
,75
anchovies, boiled egg, bacon, Parmesan
cheese, garlic croutons and Caesar dressing
served with sourdough bread

met 1 Lakenvelderrundkroket van
boer Bertus uit Oosthem en mosterd

served warm, with lettuce blend and hand-made
sweet and sour barbeque sauce

sourdough bread
with 1 croquette and mustard

+

gerookt op hout van oude Jack Daniëls vaten
met tzatziki en krokante Japanse zeewier

salade van gerookt veenweide rundvlees
gedroogde tomaatjes, oude kaassnippers
en zwarte olijf

smoked on wood of old Jack Daniëls barrels
with tzatziki and crispy Japanese seaweed

salad of smoked beef
with dried tomatoes, old cheese and black olives

soepen

gemaakt door Dick Nootenboom van
Natuurtuin ’t Hummelhûs in Oudehorne

soups
bisque 1834
klein 6,75
romige Friese wadgarnalensoep met
groot 9,75
crème fraîche, geserveerd met toast
van desembrood, garnalen en gestoomde zalm
bisque 1834

creamy Frisian shrimp soup, served with
a toast of sourdough bread, shrimp
and steamed salmon

small 6,75
large 9,75

pomodori tomatensoep

5,95

pomodori tomato soup

5,95

van pruimtomaten, met bosui,
verse kruiden en room
served with spring onions,
fresh herbs and cream

Friese mosterdsoep

5,95

Frisian mustard soup

5,95

gemaakt van Pake Oeds mosterd
met gebakken Friese droge worst
made of “Pake Oeds” mustard
with fried Frisian dried sausage

6,75

your choice

cup of soup

Klassieke Caesar salade

oude kaas

van kaasboerderij De Gelder uit Tijnje, met
rucola, radijs en mosterdcrème

Kop soep
naar keuze

6,75

hand-made bread with..

made by ’t Hummelhûs in Oudehorne

salades

drie gebakken eieren op desembrood van
De Bakkers van Verloop met kaas van De Gelder en
Friese ham met roergebakken spek, ui en champignon

salads
onze salades worden geserveerd met
desembrood van De Bakkers van Verloop
our salads are served with sourdough bread
from the local bakery

three fried eggs on sourdough bread from the
local bakery with Frisian cheese and ham,
stirfried bacon, onion and mushrooms

gerookt veenweiderund

klein 9,50
groot 12,75

Smoked beef

small 9,50
large 12,75

geitenkaas van de molkerij

klein 9,50
groot 12,75

van 100% rundvlees met uitgebakken bacon,
kaas, Hollandse sla, tomaat, rode ui en augurk,
op een rustieke brioche bol en friet

small 9,50
large 12,75

of 100% beef with crispy bacon, cheese,
lettuce, tomato, red onion and pickles,
served on a brioche rustic bread and fries

met knapperige sla-melange, gedroogde
tomaatjes, oude Fryslâner kaassnippers
en zwarte olijf
with crispy lettuce blend, dried
tomatoes, old frisian cheese and black olives

gegratineerd met bloemenhoning, knapperige
sla-melange, walnoten en French dressing

goat cheese

topped with honey, served with crispy
lettuce blend, walnuts and French dressing

twee kroketten van Lakenvelder rund van boer
Bertus uit Oosthem met desembrood en mosterd
two croquets on sourdough bread with mustard

