
SPARERIBS
€20,00

Keuze uit Jack Daniel’s saus of Hot Spicy. 
Geserveerd met friet en coleslaw.

extra’s
FRIET €2,95

ZOETE AARDAPPEL FRIET €3,30

RIJST €2,00

MAC & CHEESE €2,50

CHEESY SWEET CORN €2,00

COLESLAW €2,00

HOMEMADE AIOLI €1,25

HOMEMADE UIENSAUS €1,25

Soup

SOUP OF THE DAY €5,50
Vraag de bediening naar de keuze

TOM KHA KAI €6,25
Thaise soep geserveerd met kip, taugé en appel

Salads

CEASAR SALAD €13,75
Salade met crispy kip, tomaat, rode ui, ei,
croutons en Pecorino kaas

wraps

CRUNCHWRAP MINCED MEAT €10,50
Warme wrap gevuld met minced meat, nacho’s, 
sla, tomaat, ui en cheddar.

CRUNCHWRAP PULLED CHICKEN €10,50
Warme wrap gevuld met pulled chicken, nacho’s, 
sla, tomaat, ui en cheddar.
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starters & snacks

HOT CHICKEN WINGS €9,20
Krokante, langzaam gegaarde wings.

MOZZARELLA STICKS €6,50
Mozzarella sticks geserveerd met tomatensalsa.

STICKY CHICKEN €9,00
Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met een glaze van Jack Daniels,
sesamzaadjes en chili.

SPICY JALAPENO POPPERS €3,50
2 stuks rode Jalapeno pepers gevuld met 
verse kaas in een krokant jasje.

CHEESE NACHOS €9,00
(Nachos met pulled chicken + €1,00).

CRISPY ONION RINGS €4,50

MARTABAK TELOR  €7,25
Indonesische dichtgevouwen flinterdunne streetfood snack.

HOTDOG CUTS €8,50
Friese gerookte worst gewikkeld in spek, Friese kaas, 
Brandermayo en gefrituurde ui.  

CRISPY PORK BITES €9,00
Krokante gepaneerde varkenstukjes met 
huisgemaakte uiensaus.

YAKATORI SPIES €9,00
Supermalse Oosterse kipstokjes. 

LUNCH
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ASIAN
CLASSICS

Indonesische Rendang
€19,00

Gestoofd rundvlees met rode peper, bosui, boontjes, 
sambal goreng telor en zoetzure courgette. 

Geserveerd met rijst en kroepoek.

Curry Katsu
€19,00

Japanse curry met krokante kip, gevuld met zoete 
aardappel en wortel. Geserveerd met rijst en 

naanbrood.

Vega curry
€17,50

Vegetarische curry van kokosmelk en kikkoman, 
gevuld met kikkererwten, jackfruit, diverse groenten 

en amandel. Geserveerd met rijst en naanbrood.

Burgers
Alle burgers worden geserveerd met friet

CLASSIC BURGER €14,50
Black Angus burger op brioche bun, barbecuesaus, mesclun, 
tomaat, komkommer, ui, augurk.

CHEESE BURGER €15,50
Black Angus burger op brioche bun, barbecuesaus, mesclun, 
tomaat, komkommer, ui, augurk.

BACON CHEESE BURGER €16,50
Black Angus burger op brioche bun, barbecuesaus, mesclun, 
tomaat, komkommer, ui, augurk.

MEXICAN BURGER €16,50
Black Angus burger op brioche bun, tomaten salsa, mesclun, 
tomaat, komkommer, ui, augurk, guacamole, nancho’s & 
cheddar.

PULLED CHICKEN BURGER €17,00
Black Angus burger met pulled chicken op brioche bun, 
barbecuesaus, mesclun, tomaat, komkommer, ui, augurk.

VEGA AVOCADO BURGER €14,00
Vegetarische avocadoburger op brioche bun belegd met 
tomatensalsa, mesclun, tomaat, komkommer en ui.

CHICKEN BURGER €15,50
Homemade chickenburger op brioche bun, tomatensalsa, 
mesclun, tomaat, komkommer, ui, augurk.

lunch

CLUBSANDWICH €11,50
Keuze uit wit of bruinbrood. Belegd met kalkoen rollade, 
bacon, mesclun, komkommer, tomaat & Brandermayo.

SANDWICH RIB-EYE €10,50
Keuze uit wit of bruinbrood. Belegd met langzaam 
gerookte rib-eye, pijnboompitten, mesclun, komkommer, 
ui  & basilicummayo.

BROODJE INDONESISCHE RENDANG €9,00
Belegd broodje met Indonesische rendang met bosui, rode 
peper & gefrituurde uitjes.

BROODJE KIPBALI €9,50
Keuze uit wit of bruinbrood, belegd met warme kip, haricot 
verts, tauge & sesamzaad met een kruidige saus.

OMELET €9,00
Bruin of wit getoast brood. 
Keuze uit: ham/kaas of bacon/kaas.

kindermenu

MAC & CHEESE MET BROCCOLI  €7,50
CRUNCHY CHICKEN MET FRIET  €10,50
KIDS BURGER MET FRIET €10,50
TOSTI HAM / KAAS €4,25

Hot Dog
Geserveerd met friet

FRISIAN HOTDOG €13,00
Friese gerookte worst gewikkeld in spek en
Friese kaas. Belegd met sla, tomaat, augurk, zuurkool, 
Brander mayonaise, gefrituurde ui.

SMOKED HOTDOG MEXICAN STYLE €12,75
Friese gerookte worst met guacamole, salsa,  
cheddar & nacho’s. 

SMASHED CHEESEBURGER
Geserveerd op een brioche bun met 

saus en gebakken ui.

€7.00



DRINK LIST
S tat i o n  G r o u - J i r n s u m

MILKSHAKES

VANILLE €4,25

AARDBEI €4,25

BANAAN  €4,25

CHOCOLADE €4,25

WARME
DRANKEN

KOFFIE €2,60

CAPPUCCINO €2,75

KOFFIE VERKEERD €2,75

ESPRESSO €2,60

DECAFÉ €2,60

THEE €2,60

VERSE MUNTTHEE  €3,20

GEMBERTHEE €4,00

WARME CHOCOLADEMELK €2,95

KOUDE 
DRANKEN

COLA €2,60

COLA ZERO €2,60

FANTA SINAS €2,60

FANTA CASSIS €2,60

SPRITE €2,60

RIVELLA €2,60

TONIC  €2,60 

BITTER LEMON  €2,60

GINGER ALE  €2,60

CHAUDFONTAINE BLAUW €2,60

CHAUDFONTAINE ROOD €2,60

ICE TEA €2,85

GREEN ICE TEA €2,85

CHOCOMEL €2,60

MELK / KARNEMELK  €2,60

WIJN
WITTE

• CHARDONNAY GLAS €4,30  |  FLES €24,00
• SAUVIGNON BLANC   GLAS €4,30  |  FLES €24,00
• ZOET     GLAS  €4,30  |  FLES €24,00
• ROSE WIJN     GLAS  €4,30  |  FLES €24,00

RODE

• MERLOT     GLAS €4,30  |  FLES €24,00
• CABERNET SAUVIGNON GLAS €4,30  |  FLES €24,00

BINNENLANDS GEDISTILLEERD   €2,70
IN DE MIX MET FRIS NAAR KEUZE   €5,20

BUITENLANDS GEDISTILLEERD €4,50
IN DE MIX MET FRIS NAAR KEUZE €6,90

HEINEKEN VAN DE TAP

0,25L €2,75 

0,5L €4,90

HEINEKEN 0,0 €3,25

RADLER €3,25

RADLER 0,0  €3,25

DESPERADO €4,25

BINTANG €4,25

BARTELE’S BIER   €3,95

BIER

BIJ DE KOFFIE

DAGELIJKS VERS GEBAK €3,95


