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Welkom,
Wat leuk dat je voor ons gekozen hebt! 

Namens het hele team wensen wij je van harte welkom!
Wij maken je graag blij met de allerlekkerste gerechten. De verse bonen koffie staat klaar 
en wij ook! Ga lekker zitten, ontdek de diversiteit in smaken van lokale producten en laat 

je verrassen bij De Balustrade.
 

Naast al het lekkers bij De Balustrade serveren we beneden op ons terras unieke taarten, 
maar natuurlijk ook een goeie borrelplank met daarbij een mooi glas wijn, cocktail of een 

verfrissend biertje. Als het zonnetje schijnt kun je hier heerlijk aan het water genieten 
van de bootjes die over De Turfroute varen.

Lekker genieten! 
x Wij van Rinsma



IN ONZE SWEETCORNER...
Vind je dagelijks wisselend gebak met taartpunten van Bakkerij Verloop en taartjes van  
Nats Rawline. De taartjes van Nats Rawline zijn gebaseerd op de eenvoudige overtuiging dat 
gezondheid rijmt met lekker eten. De taartjes zijn rauw en worden gemaakt op basis van plan-
ten. Ze bevatten geen conserveringsmiddelen of kleurstoffen, geen lactose en geen gluten.



Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Flat white

Cappuccino
Twee shots espresso met melk

Koffie van de maand
Kijk op onze tafel voor de special

Biologische thee
Biologische thee is niet vanzelfsprekend. Veelal worden er 
bestrijdingsmiddelen gebruikt of kunstmatige kunstmest. Bij 
deze biologische thee is dit niet het geval!  

Munt thee
Gember sinaasappel thee
Chai tea latte
Kruidenthee met hete melk

Gebak
Taartpunten van Bakkerij Verloop

Nats Rawline 
De taartjes van Nats Rawline zijn gebaseerd op de eenvoudige 
overtuiging dat gezondheid rijmt met lekker eten. De taartjes 
zijn rauw en worden gemaakt op basis van planten. Ze bevat-
ten geen conserveringsmiddelen of kleurstoffen, geen lactose 
en geen gluten.

Dagelijks wisselend assortiment in onze sweetcorner

Sojamelk of havermelk i.p.v.
Slagroom

Zuivel & sap
Biologische melk / Karnemelk   
Sojamelk / Havermelk
Fristi / Chocomel
Warme chocomelk 

Verse jus d’orange
Fryske Frucht appelsap

Met slagroom +0,50

De basis van Stichting Fryske Frucht is simpel: elk najaar weer 
zoveel mogelijk appels verzamelen in Friesland! Appels waar 
anders niets mee gedaan wordt. Zo willen we de verspilling van 
dit prachtige en heerlijke fruit voorkomen. Wij maken er Fryske 
Frucht Appelsap van; heerlijk en puur appelsap!

Coca cola / Coca cola zero
Rivella / Tonic / Bitterlemon / Cassis
Fuzetea sparkling black tea / Fuzetea green tea
Earth Sparkling / Still
Kombucha kers & munt
Kombucha limoen & gember
Aardbeien limonade van Agroposta
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Tip!
Voeg een lekkere siroop toe aan je koffie of thee.  
Caramel / Hazelnoot / Vanille / Witte Chocola 

* Kleine meerprijs van 0,50

2,60
2,60
4,20
4,50

2,80
2,80

2,60

3,40
3,60

2,40
2,50
2,70
3,00

3,00

3,10

2,80
2,80
2,80
2,80
5,10
5,10
1,50

3,80

2,80

0,50
0,50

Koffie verkeerd
3,75Latte macchiato

Extra’s

3,40

Koffie & thee Fris soda & kombucha



DE FRYSKE RINSMA BURGER
Van Huisstede is een ambachtelijke Kwaliteitsslagerij in Dronrijp en werkt uitsluitend met 
hoogwaardige varkensproducten en Hollands rund. Dit wordt aangevuld met echte topkwaliteit 
uit het buitenland, denk hierbij aan Schots- en Iers rundvlees. Lokaal vlees is belangrijk! Vandaar 
dat bewust is gekozen voor Frysk Black Angus; deze runderen lopen in de Friese weide bij 
Akkrum en dit kun je proeven in onze Fryske Rinsma burger.

Onze favoriet! 
De heerlijke Fryske Rinsma Burger

Tip!
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Bio Griekse yoghurt uit De Weerribben 
Yoghurt, mango, banaan, bosbessen
granola en jam van het seizoen

Pancakes
Pancakes (3 stuks), banaan, bosbessen, 
maple siroop, kokosvlokken en chocoladefudge

Panini hawaï 
Ham, kaas en ananas

Panini brie
Granaatappelpitten, walnoten, rode ui en sinaasappel 
vijgenspread

Soep / Brood 
Soep van de dag
Geserveerd met brood en kruidenboter

Kip 
Kip, mango, sojabonen, radijs, paprika, pompoen, komkommer,  
cherrytomaten, kerriemayonaise

Avocado 
Granaatappelpitten, bosbes, komkommer, rode ui,  
hüttenkäse, walnoten en vijgendadel-azijn

Carpaccio
Rundercarpaccio, rode ui, cherrytomaten, Parmezaanse kaas, soja-
bonen, olijven, pijnboompitten en truffelmayonaise

6,00

10,00

11,50

12,50

8,00

7,50

6,80

6,80

Frysk 12-oerke
Desembrood met droge worst, uienchutney en nagelkaas uit de 
oven, Fries roggebrood met hüttenkäse en kweepeer chutney en 
Fries suikerbrood 

De Fryske Rinsma burger
Black Angus burger uit Akkrum of een crispy chick’n vegaburger 
op een bagnat bol met kaas, augurk, rode ui, tomaat, gebakken ei 
en steaksaus. Lekker met zoete aardappel friet erbij (+3,75)

Flatbread
Kip, hummus, gegrilde paprika, rode ui, tomaat 
en Mexicaanse kaasmix uit de oven

Kwekkeboom kroketten
Rundvlees- of groente kroketten van Kwekkeboom met wit- of bruin 
desembrood en mosterd

Uitsmijter
Drie spiegeleieren, ham, kaas, avocado, tomaat, rode ui op wit- of 
bruin desembrood

12,50

12,50

10,50

10,50

11,50

Rinsma’s favorieten

Wilt u 1 van deze broodjes in de vorm van een maaltijdsalde? 
Dat kan tegen een meerprijs van +2,50



ONTDEK FRIESLAND
Voor een wereldse ervaring hoef je niet ver te reizen. Daarom nemen wij je graag mee op  
expeditie en laten we je genieten van de provincie zoals je nooit eerder deed. Ontdek hotspots 
en unieke plekken buiten de gebaande paden op de etiketten door de QR-code op het etiket te 
scannen. Laat je inspireren door Friesland, want Friesland is gewoan spesjaal! 

MET KÂLD KLETSKE

Combineer dit lekkere drankje
met een portie heerlijke nacho’s!

Tip!
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Les Tamarins Chardonnay – Frankrijk
Een ronde, volle wijn met tonen van hout, vanille, 
citrus en honing. 

Cruz del Castillo Luna Verdejo – Spanje
Aromatisch, zacht met aroma’s van wit fruit en de typische tonen 
van venkel. In de smaak komen impressies van appel en banaan 
naar voren.

Chronos Sauvignon Blanc – Chili 
Frisse witte wijn met tonen van citrus, limoen 
perzik en ananas.

4,50

4,50

4,50

Witte wijn

Rosé
Torre de Vejezate rosé (vegan) – Spanje
Een zuivere, lichtroze kleur met aroma’s van rood fruit, aardbeien 
en hints van perzik. Een frisse, zachte wijn met citroenachtige 
tonen in de afdronk.

Pasqua 11 Minutes Rosato – Italië
Een lichtroze, bloemige rosé met impressies van kersen en fram-
bozen dat zich voortzet in de levendige en frisse smaak.

4,50

4,50

Canapi Shiraz – Italië 
De smaak is vol met donker fruit, zoals bramen, zwarte bessen en 
kersen. Deze rode wijn wordt gemaakt van 100% Shiraz druiven; 
een druif die het op het zonnige eiland Sicilië perfect doet.

MVSA Cava Ice – (fles)
Elk bubbeltje in de fles staat voor een jaar geluk! Deze cava 
verandert binnen een paar minuten in een feest en doet je alles 
even vergeten. Een Cava met fruitige aroma’s van rijpe meloen, 
banaan en vooral groene appel.

4,50

28,00

Rode wijn

Iets te vieren? Tijd voor bubbels!

Alcoholvrije wijn
Torres Natureo Muscat – Spanje
Alcoholvrije witte wijn met een rijke, uitbundige bloemige geur. 
De smaak is fris en levendig. 

4,50

Torres Natureo Rosé – Spanje 
Alcoholvrije rosé met aroma’s van bosvruchten en rood fruit. De 
smaak is fris, vrolijk en voorzien van een lange afdronk. De wijn is 
gemaakt van de Syrah en de Cabernet Sauvignon druif.

4,50

Bier
Brand pilsener 
Krachtig van smaak, zacht in afdronk. Lekker met een hapje of 
zomaar omdat het kan! 

3,50

Brand Weizen 0,0%
Alcoholvrij, met een extra frisse, fruitige smaak.

3,50

Kâld Kletske Jiertiid
Verfrissend seizoensbier met tonen van citrus en een aangename 
bitterheid. Ontdek Friesland met Kâld Kletske. Voor een wereldse 
ervaring hoef je niet ver te reizen. 

3,50

Finger lickin’ food
Borrelplank
Kaassticks (4 stuks), Black Angus bitterballen (4 stuks), gebrande 
noten, gemarineerde olijven, en brood met dip

15,00

Nacho’s
Uit de oven gegratineerd met kaas, tomaat, rode ui en een dip 
van guacamole en chilisaus-yoghurt

7,50

Broodplank met dip
Vers afgebakken bruin- en wit brood met olijventapenade 
en hummus

5,50

Bitterballen (6 stuks)
Black Angus bitterballen van onze slager uit Dronrijp 

6,90

Kaassticks (6 stuks)
Geserveerd met chilisaus 

6,60

Mini ovenschaal met zoete aardappel friet 
Geserveerd met truffelmayonaise

3,75



v o l g  o n s  o p  s o c i a l  m e d i a !
Via Facebook en Instagram blijf je op de hoogte van de laatste modetrends, 

inspiratie en acties. Deel jouw lunch en tag @zijvanrinsma

P.S. Kom je ook eens een kijkje nemen bij ons nieuwe 
Terras De Tuinkamer?


