Historie het Tolhuis te Joure
Iets verder naar het westen is het water De Kolk. Hier
was het vroeger druk. Er vertrokken kofschepen naar
Hamburg en de Oostzee, er waren scheepswerven,
er was een levendige handel in bier, klokken en koper.
Het Tolhuis op de hoek herinnert nog aan deze tijden,
daar moesten de schippers het havengeld betalen.
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MENUKAART
Dranken

Visgerechten

Voorgerechten

- Koffie / thee
- Cappuccino
- Latte machiato
- Espresso

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,25

- Chocomel / fristi

€ 2,20

- Coca cola
- Cola light
- Sprite
- Fanta orange
- Fanta cassis
- Schweppes tonic
- Schweppes bitterlemon
- Crystal clear
- Chaud Fontaine sparkling
- Chaud Fontaine still
- Minute maid appelsap
- Minute maid jus d’orange
- Rivella
- Red bull

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 3,00

- Hij heeft voldoende brood op de plank...

€ 5,50

Broodplankje met stokbrood, zongedroogde tomaatjes,

vanaf € 2,25
vanaf € 3,00

olijfjes, tapenade en kruidenboter

- Bij de pinken zijn...

€ 8,75

- Pluk de dag...

€ 4,75

soep van de dag

- Tranen met tuiten...
uiensoep

€ 19,25

Gamba’s gebakken in knoflook chilipepers

pijnboompitjes en een huisgemaakte dressing

- Als paddestoelen uit de grond schieten...

€ 6,00

afgeblust met berenburg en room.

€ 8,25

Frisse salade van geitenkaas

- Zo gezond als een vis...

€ 8,50

Salade van tonijn

- Vis moet zwemmen...

€ 7,00

Gefrituurde butterfly garnalen op een bedje van

€ 17,75

Schnitzel met huisgemaakte zigeunersaus a la tolhuis

€ 18,50
€ 19,75

€ 5,75

Met friet, appelmoes en mayonaise

€ 7,50

Nagerechten
- Als nagerecht kunt u een keuze maken

yoghurt bosvruchten, caramel crunch,
kiddyijs, kauwgom ijs. Met slagroom en saus.

€ 1,50 per bolletje.
- Voor de kinderen
is er een kinderijsje op een hoorntje.

€ 23,75

Ossehaas met kruidenboter van het huis. 220 gram

Varkenshaas met champignonroomsaus. 220 gram

- Kroket of fricandel

Vanille, witte chocolade, chocolade,

Ossehaaspuntjes op oosterse wijze met zoete ketjapsaus,

- Hoe een koe een haas vangt...

€ 5,50

uit de volgende ambachtelijke ijssoorten.

250 gram

- Dat is een heilige koe...

- Poffertjes (onbeperkt)

Met friet, appelmoes en mayonaise

Vleesgerechten

- Ergens een puntje aan zuigen...

Kindermenu’s

- Kipstukjes

frisse salade met oosterse chilisaus

- Met de kippen op stok...

€ 15,00

Variabele groentenwrap.

- Vooruit met de geit...

- Dat varkentje zullen we even wassen...

Vegetarische gerechten
- Iets op je brood krijgen...

In knoflook gebakken champignons

cashewnoten, paprika, champignons en ui

€ 4,75

- Krenten uit de pap vissen...
en verse kruiden.

Pittig kerrie stoofpotje van kip

Soepen

€ 18,75

Snoekbaars met vers gemaakte remouladesaus

Rundercarpaccio: met parmezaanse kaas,

- Binnenlands gedistilleerd
- Buitenlands gedistilleerd

- Boter bij de vis doen...

€ 17,75

€ 1,50

