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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. Geniet van een unieke taart van 
onze Jantsje of van een goede borrelplank met daarbij een mooi glas wijn, een cocktail of 

een verfrissend biertje.
 

Naast al het lekkers bij terras De Tuinkamer, kun je ook boven in restaurant  
De Balustrade heerlijk genieten van een lekkere lunch, een latte macchiato of probeer  

de verse taartpunten van Bakkerij Verloop en taartjes van Nats Rawline in onze  
sweetcorner.

Lekker genieten! 
x Wij van Rinsma



Geniet van de heerlijke homebaked taarten van onze Jantsje. 
Met liefde & passie gebakken, en dat proef je!

HUISGEMAAKT GEBAK



Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Flat white

Cappuccino
Twee shots espresso met melk

In de smaken sinaasappel / rabarber

In de smaken Tonic / Bitterlemon / Raspberry / Ginger ale

Thee
Verse munt thee
Verse gember sinaasappel thee
Chai tea latte
Kruidenthee met hete melk

Aardbeien en banaan

Banaan, ananas, mango en spinazie

Gebak
Heerlijke huisgemaakte taarten
Met veel liefde en passie bakken wij zelf allerlei taarten  
en lekkers voor bij de koffie of thee, dagelijks wisselend aangevuld.

Sojamelk of havermelk i.p.v.

Slagroom

Zuivel, sap & smoothies
Biologische melk / Karnemelk   

Sojamelk / Havermelk

Fristi / Chocomel
Warme chocomelk 

Verse jus d’orange

Fryske Frucht appelsap

Karaf water met fruit

Rode smoothie

Groene smoothie

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!

Keuze uit: 
- Munt, citroen en komkommer
- Munt, aardbei en framboos

Coca cola / Coca cola zero / Rivella
Fritz Limo

Naturfrisk

Fuzetea Sparkling black tea / Fuzetea green tea

Earth Sparkling / Still
Aardbeien limonade van Agroposta
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2,60
2,60
4,20
4,50

2,80
2,80

3,60

2,40

2,50

2,70

3,00

3,00

3,10

3,80

5,10

5,10

2,80

2,80

2,80

2,80
2,80

1,50

v.a. 2,95

0,50

0,50

Koffie verkeerd
3,75Latte macchiato

Extra’s

2,60
3,40
3,40

Koffie & thee Fris & soda



DE FRYSKE RINSMA BURGER
Van Huisstede is een ambachtelijke Kwaliteitsslagerij in Dronrijp en werkt uitsluitend met hoog-
waardige 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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Soep met broodje en dip

Sandwich bun (koud )

Tosti (warm)

Thaise kerriesoep

Seranoham

Hawaï

Speciaal

Tuna melt

Chai kip

Zalm

Rode bieten hummus 

Heerlijke kruidige kerriesoep met taugé,  
paprika, bundelzwam en een scheutje kokosroom

Met roomkaas, tomberry’s, blauwe bessen  
en vijgendadelazijn 

Ham, kaas en ananas

Kaas, ham, tomaat, pesto en ui

Met tonijn, kaas, rode ui, augurk en een limoen-koriander- 
mayonaise

Met paprika, tauge, noten, bundelzwammen, komkommer  
en rode ui

Met avocado, rivierkreeftjes, rode ui, mini komkommer,  
gemarineerde tomaatjes en korianderlimoendressing

Met gegrilde groente, feta en noten

Soep naar het weer
Vraag de bedieningsmedewerker naar  
de creatieve uitspatting van de kok

6,00

11,00

6,50

7,00

8,00

8,50

12,00

10,00

6,00

Zalm

De Fryske Rinsma burger

Biologische Griekse yoghurt uit de Weerribben

Bolletje ijs van de ambachtelijke ijsmakers  
de Jong’s ijs út G’dyk

Met gegrilde galiameloen, rivierkreeftjes,
rode ui, komkommer en tomberry’s en avocadodressing. 

Black Angus burger uit Akkrum met bacon, tomaat, gebakken ui, 
augurk, kaas en katjangmayo.  
Tip: Lekker met boerenfriet of zoete aardappelfriet erbij (+3,75)

Met granola van havervlokken, cranberries, walnoten, hazelnoten, 
amandelen, zonnebloempitten, honing met mango en blauwe bes

Choriatiki

Bulgur

Little gem sla (Romeinse zoete sla) met tomaat, olijven, rode ui, 
tonijn, komkommer en feta. 

Met komkommer, bleekselderij, tomaat, granaatappelpitten,  
bosui en peterselie.

Kroketten met brood
Twee Black Angus kroketten uit Akkrum met wit- of bruin brood

14,00

12,50

7,00

2,50

13,00

12,00

10,50

Salade met broodje en dip

Rinsma’s favorieten

Yoghurt & ijs

Brie
Met walnoten, sinaasappelvijgenspread en honing

7,50

Libanees flatbread
Met kip, paprika, taugé, tomaat, rode ui en kaas

12,50



CUM LAUDE CHARDONNAY
Een schoolvoorbeeld van prettige Chardonnay uit het zuiden van Frankrijk! 
Licht exotisch. Honing, roomboter, weelderig, goede zuren en in de finale  
boenwas en kweepeer.
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Wagram Grüner Veltiner - Waldschütz, Oostenrijk

Cum Laude Chardonnay - Pays d’Oc, Frankrijk

In de smaak proef je veel frisheid en minerale tonen, maar ook citrus 
en kruiden.

Een schoolvoorbeeld van prettige Chardonnay uit het zuiden van 
Frankrijk! Licht exotisch. Honing, roomboter, weelderig, goede zuren 
en in de finale boenwas en kweepeer.

Cocktail Pornstar Martini
Cocktail Strawberry Daiquiri
Cocktail Espresso Martini
Aperol Spritz
Limoncello
Nobeltje
Beerenburg

Baglio Normanno Pinot Grigio – Sicilië, Italië

Belles du Sud Marsanne Rousanne –  
Languedoc, Frankrijk

Een mooie mix van fruitige en bloemige hints met de typische tonen 
van peer en perzik, met een lange afdronk.

Marsanne Roussanne is gemaakt van ongeveer 60% Marsanne en 
40% Rousanne. Een mediterrane mix die fruitig, aromatisch, een tikje 
kruidig en elegant is. 

6,00

5,00

9,50
9,50
9,50
5,90
4,80
4,80
4,80

5,50

4,50

Sterk

Witte wijn

Bier

Rosé

Brand pilsener

Belles du Sud Rosé -  Languedoc, Frankrijk

Krachtig van smaak, zacht in afdronk. Met een hapje of zomaar om-
dat het kan! Het goede leven in iedere slok. Winnaar van de Dutch 
Beer Challenge in 2021 & de World Beer Awards in 2021!

Een blend van Syrah en Grenache. Lange afdronk met hints van 
fruitcompote en geperst rood fruit. 

Brand IPA

Hoegaarden Radler Lemon & Lime

Liparis Pinot Noir Rosé, Languedoc, Frankrijk

Met tonen van hop en citrus. Ook alcoholvrij te verkrijgen.

Witbier met fruitsap van natuurlijke orgine. 

Mooie aroma’s van cassis, violet en een lichte toets rood fruit.3,50

4,50

3,50

3,50

5,50

Belles du Sud Rouge - Languedoc, Frankrijk

Crémant de Limoux, Maison Vialade - Limoux, Frankrijk

Torres Natureo Muscat – Spanje

Torres Natureo Syrah – Spanje

Pattini Negroamaro Rosso - Puglia, Italië

Voché Rioja Crianza - Spanje

In de neus rijp, rood fruit (kersen en aardbeien), zwart fruit  
(pruimen) en een beetje kruidigheid. 

Deze goudkleurige en glanzende bubbel in je glas heeft een fijne en 
delicate neus met witte bloemen, geroosterde tonen en honing.

Alcoholvrije witte wijn met een frisse en levendige smaak.

Alcoholvrije rosé met aroma’s van bosvruchten en rood fruit.
De smaak is fris, vrolijk en voorzien van een lange afdronk.

Een zachte afdronk; je ruikt rijpe rode vruchten, zoete kersen, gekruid 
met zwarte peper, chocolade en minerale tonen.

Een fijne frisse geur van aardbei, braam, rode bes en rabarber. Je 
proeft een lichte houttoets, ceder, leder en een vleugje kruidnagel.

4,50

6,50

5,00

5,00

5,00

5,50

Rode wijn

Mousserend

Alcoholvrije wijn

Kâld Kletske Jiertiid

Kâld Kletske Blun

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

Blond bier met intense hopgeur en een aangename, bitterzoete 
afdronk.

3,50

3,50



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
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Finger lickin’ food

To share or not to share,
 that’s the question!

Broodplank
Met diverse broodsoorten en dips

5,50

Nacho’s

Loaded nacho’s

Boerenfriet of zoete aardappelfriet

Loaded friet

Geitenkaasbolletjes (6 stuks)

Bitterballen (6 stuks)

Trio kâld

Trio waarm

De turf en surf plank

Uit de oven gegratineerd met Mexicaanse kaasmix, tomaat,  
rode ui, chilisaus en een dip van guacamole

Uit de oven gegratineerd met Mexicaanse kaasmix, fajitakruiden, 
gehakt, mais, kidneybonen, chilisaus en een dip van guacamole

Keuze uit mayonaise of truffelmayonaise

Boerenfriet of zoete aardappelfriet met pulled beef, rode ui, paprika, 
BBQ saus en kaasmix

Van Beppe Bobs

Van de Frysk Black Angus uit Akkrum

Groentesticks in hummus, gemarineerde olijven en notenmix 

Frysk Black Angus bitterballen (3 stuks), geitenkaasbolletjes van 
Beppe Bobs (3 stuks) en garnalenbitterballen (3 stuks)

Gerdykster lekkers van onze buurvrouw By Bauk. Diverse kaas- 
soorten, droge worst, gemarineerde olijven, warme snacks (Frysk  
Black Angus bitterballen, geitenkaasbolletjes van Beppe Bobs, 
garnalenbitterballen) groentesticks met hummus, brood met dip

7,50

9,00

3,75

9,00

6,00

6,90

7,50

9,00

15,00





Welkom/wolkom,
De Opsterlandse Compagnonsvaart waar ons restaurant 
zich aan bevindt is onderdeel van de historische 
turfroute, die loopt van Gorredijk tot Appelscha.  
De vaart(of feart) is gegraven tussen 1630 en 1830 
voor de afvoer van turf. De turfgravers hadden vroeger 
geen tijdsbesef daarom werd het ook wel “het land 
van het volk zonder uren” genoemd , ze werkten 
12-15 uur per dag onder zware omstandigheden.  
Met de opkomst van steenkool en toenemende welvaart 
is er een einde gekomen aan deze barre tijden. De vaart 
wordt nu enkel nog gebruikt voor pleziervaart. 

Bij het loopbruggetje (tegenover bakker Verloop) staat 
het sculptuur “schippersgezin” van David van Kampen. 
Voor de Tweede Wereldoorlog trokken buurtschippers 
en hun gezinnen de turfschepen langs deze route. 

In het midden van Gorredijk ligt de Gerke Numanbrug, 
een achterneef van onze directeur Gerk Jan Rinsma. 
Deze Hoofdbrug is naar Gerke Numan vernoemd,  
hij was een verzetsstrijder in de tweede wereldoorlog. 
Hij wilde voorkomen dat de bezetter de brug op zou 
blazen en kwam hierbij zelf om het leven. Hij wilde de 
Joden in Gorredijk beschermen. Op het voormalig post- 
en telegraafkantoor (thans “Puer leven en stijl”) naast  
de brug is een monument geplaatst ter nagedachtenis 
aan  de Joden. 

Zo werden er, in 2016, op diverse plaatsen in het 
centrum ook stolpersteine (stroffelstiennen) geplaatst.  
Een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 
De “struikelstenen” (omdat je er over struikelt met 
je hoofd en je hart) staan symbool voor de 14 joodse 
inwoners die zijn gedeporteerd en nooit zijn terug 
gekeerd.  

Ook aan de Langewal stond vroeger een Joodse Synagoge 
(door de Joden “Sjoel” genoemd). De Joodse inwoners  
van Gorredijk kwamen hier samen om te bidden en te 
leren. Na de tweede wereldoorlog was de hele binnenkant 
nog intact, zelfs de bidkleden en gebedendenkboeken 
lagen nog op de banken echter de buitenkant van de 
synagoge was niet meer te redden. Het gebouw werd  
aan de gemeente Opsterland overgedragen en is enkele 
jaren later gesloopt. 

Gorredijk beschikt over een rijke historie; kijkt u ook 
maar eens naar de prachtige gevels in het centrum. 
Wilt u meer weten, bezoek dan eens, het bijzondere  
pand van, Museum Opsterlân aan de Hoofdstraat.

Wij wensen u een fijn verblijf toe in de Gordyk!

Oant Sjen!
Bron: www.gorredijk-historie.nl



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 restaurant De Balustrade op de eerste etage?


