
Een verrassende uitstraling!
 

De keuken van Friends 'n Bites neemt je mee 

terug naar de voeding zoals onze verre 

voorvaderen die ook gegeten kunnen hebben.

 

Je zintuigen worden geprikkeld bij het nu�gen 

van eten  zoals eten moet smaken. Met een 

verrassende smaaksensa�e als gevolg... een 

onvergetelijke ervaring!

Original Kitchen

Entourage en sfeer van Friends 'n Bites is niet in 

één woord te va�en! Bol van emo�e...

Het trendy Restaurant annex Grand Café met een 

ruw randje is dé ontmoe�ngsplaats bij uitstek! 

De plaats waar je nieuwe en oude vrienden 

ontmoet...  en puur en intens samen kunt genieten. 

Zien en gezien worden....maar vooral gezellig!

Lunchkaart



In de cocktails werken wij met :       �



Trendy suggestion

HAMBURGER WAGYU | FRITES                                                                                               €  17,95
Wagyu meat | spek | ui | cheddar | ei | sla | saus

HAMBURGER CHICKEN | FRITES                                                                                              €  15,95
Kipburger van de poelier | sla- ui | guacamole | paprika

HAMBURGER FISH | FRITES                                                                                                       €  15,95
Visburger | huisgemaakte ravigo�e saus

Burgers

Gin Cocktails

SYLVIUS                                                                                                                                                                        € 8,95
Groene appel | kaneel | tonic 

HENDRICKS’S                                                                                                                                                             € 8.95
Zwarte peper lampong | komkommer | tonic

�

Feel | Taste |Enjoy



The chef's lunch
Cold 'n Delicious 

Broodje Kaas �����                                                                                                                             € 4,95

Broodje Ham �����                                                                                                                             € 4,95

Broodje Ham & Kaas ����                                                                                                               € 5,95

Broodje Zalm �����                                                                                                                            € 7,50
Met mierikswortelmayonaise

Goat ������                                                                                                                                            € 9,95
geitenkaas | schapenkaas | walnoten | honing

Chicken Salad�����                                                                                                                            € 8,95

Griekse Salade�����                                                                                                                          € 8,95

Zalm Salade                                                                                                                               € 9,95

Vispalet �����                                                                                                                                   € 13,95
Rus�ek brood | gerookte zalm | zalmsalade | garnalenkroket | gerookte makreel

Vleesplankje �����                                                                                                                           € 11,95
Rus�ek brood | beenham | parmaham | rundvlees kroket | rundvlees salade 







The chef's lunch

Tomatensoep �����                                                                                                                           € 6,50

Kroke�en                                                                                                                                   € 6,95

2 Vleeskroke�en met brood ���� 

Garnalenkroke�en                                                                                                                   € 8,50

2 Garnalenkroke�en met brood ��

Broodje Beenham ����                                                                                                                   € 7,50

Met beenhamsaus

Uitsmijter ham | kaas ����                                                                                                            € 6,95

Omelet ham | kaas ����                                                                                                                 € 6,95

Boerenomelet �����                                                                                                                          € 6,95

Ravioli ������                                                                                                                                     € 16,50

Verse dagverse groenten | Roomsaus | Oesterzwam

Warm 'n Yummi 



The chef's menu
Kid’z bites

Kid’z Bites

Old Mc Donald                                                                                                                          € 5,95
Frietjes | frikandel | mayo | appelmoes

Davy Crocke�                                                                                                                             € 5,95
Frietjes | kroket | mayo | appelmoes

                                                                                                                                € 7,95Robin Hood 
Frietjes | grillworst | ketchup | appelmoes

Chicken Bites                                                                                                                              € 5,95
Frietjes | kipnuggets | ketchup | appelmoes

Ice Age

Kid’z icecream                                                                                                                            € 3,00
2 bolletjes gevarieerd schepijs

XXL Icec������ ream in a cup                                                                                                              € 5,95
Dierenbeker met schepijs (beker om mee te nemen)







The chef's lunch
Satisfying Desserts

Appeltaart met slagroom                                                                                                          € 3,75

Appeltaart met een bolletje ijs                                                                                                   € 4,75

Ice Surprise Friends 'n Bites                                                                                                       € 5,95

3 bolletjes ijs | seizoensfruit | topping



Happa’s
Bi�erballz met mosterdmayo                          € 0,60/st
Gamba (Torpedo & Bu�erfly)                          € 0,85/st
Mixhappa’s (dozijn)                                           € 8,95
Worst �                                                                   € 5,95
Kaasblokjes                                                         € 5,95
Stokbrood met kruidenboter en tapenade   € 6,50



Dranken

Amare�o di Saronno���             € 3,50
Grand Marnier����                        € 3,50
Kahlua�����                                      € 3,50
Tia Maria����                                 € 3,50
Baileys �����                                     € 3,50
Licor 43 �����                                   € 3,50
Drambuie ����                               € 3,50
Cointreau ����                               € 3,50

Gedes�lleerd
Jonge Jenever Bols ���               € 2,50
Campari ����                                  € 3,00
Apfelkorn ����                                € 3,00
Smirnoff Vodka ����                     € 3,50
Bacardi �����(lemon)                      € 3,50
Havana Club ����                           € 3,50
Malibu�����                                     € 3,50
Jameson Whisky���                     € 4,00
Johnny Walker Red Label��     € 4,00
Glenlivet 15 years ���                 € 4,50
Rode of wi�e  Port ����               € 3,00
Medium Sherry����                      € 3,00
Cognac Joseph Guy���                € 4,50
Coebergh Bessen���                   € 3,50
Crème de cassis���                      € 3,50
Mar�ni�����                                     € 3,50
Vieux�����                                        € 3,50
Passoa�����                                      € 3,50
Safari                                        € 3,50
Sambucca�������������                       € 3,50�
Tequila                                      € 3,75

Gordon's ����                                 € 3,50
Bombay Sapphire���                   € 3,95���
Damrak Amsterdam ���             € 3,95
Hendrick's  ����                             € 4,95���
��

GinFrisdranken

		
		
		

			
		

			

Heineken Tapbier 0,18 L 		       € 2,25  
Heineken Tapbier 0,25 L 		      € 2,50  
Brand Weizen 	 		                  € 2,95				
Brand Imperator			                  € 2,95   
Speciaal van het seizoen				                        € 2,95		

Coca Cola                                     € 2,25
Coca Cola light                           € 2,25

 
Fanta                                             € 2,25 
Sprite                                            € 2,25
Royal Club Cassis                       € 2,35
Schweppes Bi�er Lemon        € 2,35
Schweppes Tonic                       € 2,35
Royal Club Jus d'Orange          € 2,25
Royal Club Appelsap                 € 2,25
Chaudfontaine Blauw               € 2,25
Chaudfontaine Rood                € 2,25
Lipton Ice Tea                              € 2,35
Lipton Green Tea                       € 2,35
Gerolsteiner Apfelschorle       € 2,35
Rivella                                           € 2,45
Fris�                                              € 2,25
Chocomel                                    € 2,25
Limonadesiroop                        € 1,50
Verse Jus                                      € 3,95

Bijsschelse Wi�e �                   € 2,95
Duvel                                       € 2,95
Erdinger �0,33 ���                         € 3,25
Wieckse Rosé ����                         € 2,75
Amstel 0.0 % ����                          € 2,50
Amstel Radler ����                        € 2,95
Palm �����                                        € 2,95
Desperados                             € 3,50

Tapbieren

	

	

Bij de koffie

Speciale koffies

Warme dranken
Koffie �����                                       € 2,30
Koffie Plus ����                               € 2,50
met een lekker likeurtje en slagroom����
Dilmah Thee����                            € 2,85
Cappuccino����                              € 2,50
Espresso����                                   € 2,50
Espresso Dubbel���                      € 3,50
Koffie Verkeerd ����                      € 3,50
Decafé �����                                     € 2,30
Warme Chocomel ���                 € 2,50
Slagroom ����                                 € 0,30

Druppeltjeskoffie �                   € 5,95
Dé koffiesensa�e met gecondenseerde
melk en bij warm weer ijsblokjes

Irish Coffee ��                              € 5,95
Koffie met Jameson Whisky

Spanish Coffee ��                       € 5,95
Koffie met Tia Maria

French Coffee ��                         € 5,95
Koffie met Grand Marnier

Italian Coffee  ��                         € 5,95
Koffie met Amare�o

Luxe koffie met bonbon �        € 5,95

Appeltaart met slagroom ���     € 3,75
Huisbereide taart/cake          € 4,95
(indien voorradig)�

Rosé ����        glas € 3,95 / fles € 16,95 
Rood ����       glas € 3,95 / fles € 16,95
Wit ����          glas € 3,95 / fles € 16,95
Zoet ����         glas € 3,95 / fles € 16,95
Prosecco ���                        fles € 16,95

Huiswijnen

LikeurenBieren van de fles



Wijnkaart
Wi�e wijnen Rode wijnen

Rosé wijnen

Wi�e wijnen





 



Streekbieren
Dit smaakvolle stevige witbier (6% vol) 
brengt de zomer dichterbij, Dit bier is 
namelijk gebrouwen met de zomer in 
de bol. De smaak wordt ook bepaald 
door de kruiden koriander en komijn 
en is afgemaakt met een beperkte 
hopgi� (fuggles en pacifica). Het bier 
wordt fris en doordrinkbaar gehou-
den door gebruik van sinaasappel- en 
citroenschillen. Voel de kruidige �nte-
ling op de tong terwijl de citrus-
smaken achterin de keel volledig tot 
hun recht komen in de nasmaak.

Het eerste bier van De Bierbroeders 
dat zij buiten hun eigen keuken 
hebben gebrouwen. Het resultaat is 
een overweldigende combina�e van 
mach�ge mouten (pale en pils) en 
heerlijke hoppen zoals Simcoe, 
Herkules, Cascade, Willame�e en 
Saphir. De toevoeging van honing, 
sinaasappelschillen en koriander 
zorgen voor een Pale Ale van West-
friese bodem die je niet snel zult 
vergeten.

#2 Is een Scotch Ale die door gebruik 
te maken van diverse moutsoorten 
(pils- tarwe- en roostmout) lichtelijk 
donker en door de honing een beetje 
zoet is. Door de gebruikte hoppen 
(Herkules, Willame�e en Fuggles) 
hee� #2 een aangenaam bi�ertje in 
de afdronk. 

‚De Bierbroeders #3: Bijzonder Blond' 
is een mooi zomers, niet te zwaar 
blond bier waarin door gebruik te 
maken van kruiden en de speciale 
hopsoort Equinox een pi�g karakter 
huist. Het recept is deels tot stand 
gekomen adhv een experiment waar-
bij bierlie�ebbers kruiden hebben 
toegevoegd aan bier om de perfecte 
kruidencombina�e te zoeken. Bijzon-
der blond is voorzien van oranjeschil, 
vlierbessen en roze peper.

‘De Bierbroeders #4: Een Boude Bock’ 
is een beest van een Doppelbock die 
gebrouwen is �jdens hartje zomer 
zodat vanaf oktober 2015 kan worden 
genoten van dit mooie, zware, diep-
donkere bier dat is ontstaan uit een 
combina�e van de mooiste knispe-
rigste, wispelturigste, warmste en don-
kerste mouten, de bi�erste bi�er-
hoppen en de meest aroma�sche 
aromahoppen. Deze Doppelbock ken-
merkt zich door zijn zeer sterke smaak 
die door de voor een doppelbock ken-
merkende lichtzoete afdronk in balans 
wordt gebracht.

Dit is de eerste collabo brew van De 
Bierbroeders waarbij besloten werd 
een favoriet biersoort van de colla-
bora�ebrouwer Hops & Ale en tevens 
die van één van de Bierbroeders, te 
maken. Een rookbier! Een wat minder 
toegankelijk, maar overweldigend bier 
met uiteraard veel rookaroma en 
rooksmaak met een aangenaam 
zoetje. Een speciaal bier voor de echte 
lie�ebber.

€  3,95

Bijschelse Wi�e 

#1 Wes�riese Pale Ale 

#2 Wes�ries Beter

#3 Bijzonder Blond 

#4: Een Boude Bock 

Smoking Bishops

€  2,95

€  3,95

€  3,95

€  3,95

€  3,95
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