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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 in de Tuinkamer unieke  
taarten. Of geniet van een goeie borrelplank met daarbij een mooi glas wijn, cocktail of 
een verfrissend biertje. In de Tuinkamer zit je lekker warm binnen in de winkel. Hier heb 

je een mooi uitzicht op het water en op onze collecties.

Lekker genieten! 
x Wij van Rinsma



IN ONZE SWEETCORNER...
Vind je dagelijks wisselend gebak van Nats Rawline en onze eigen Jantsje voor bij je kopje koffie  
en thee. Wist je dat de taartjes van Nats Rawline geen conserveringsmiddelen of kleurstoffen, 
geen lactose en geen gluten bevatten? De taartjes zijn gebaseerd op de eenvoudige overtuiging dat 
gezondheid rijmt met lekker eten. De taartjes zijn rauw en worden gemaakt op basis van planten.



Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Flat white

Cappuccino
Twee shots espresso met melk

Koffie van de maand
Vraag onze bediening
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

Dirty chai tea latte

Winter thee

Kruidenthee met hete melk

Gebak
Taartpunten passend bij het seizoen

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
Siroop

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

Verse jus d’orange
Fryske Frucht appelsap

Met slagroom +0,50

Caramel / Hazelnoot / Vanille / Witte 

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 / Bitter lemon
Cassis / Sinas / 7-Up / Ginger ale
Fuzetea sparkling black tea / Fuzetea green tea
Earth Sparkling / Still
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

4,25

3,40

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

3,00
3,10

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
1,50

3,90

3,80

0,50
0,50
0,50

Koffie verkeerd
3,75Latte macchiato

Extra’s

3,40

Koffie & thee Fris & soda



MAALTIJDSALADE RODE BIET
Probeer onze heerlijke maaltijdsalade met paté van rode biet, verse vijgen, geitenkaas, walnoten, rode  
ui en vijgen-dadelazijn. Zin in iets anders? Ga voor de avocado, carpaccio of zalm variant! Dit is tevens  
ook allemaal verkrijgbaar als broodje.



Yoghurt / Pancakes / Panini 
Bio Griekse yoghurt uit De Weerribben 
Yoghurt, granola, bramenjam en stoofpeer

Pancakes
Pancakes (3 stuks), oreo crumble, salted caramel en stoofpeer

Panini hawaï

Panini brie

Ham, kaas en ananas

Brie, mango chutney, rode ui en pistachecrumble 

Soep met brood & dip
Oranje groentesoep
Dagelijks wisselende soep naar idee van de kok

6,00
6,00

7,00

8,00

7,00

8,00

De Fryske Rinsma burger
Black Angus burger uit Akkrum of een crispy chick’n vegaburger 
op een skyr bun broodje met kaas, augurk, rode ui, tomaat, 
gebakken ei en shirachamayonaise. Lekker met boerenfriet erbij 

Flatbread uit de oven
Geitenkaas, pulled shiitake, pompoen, gegrilde paprika, groene 
asperges, ui en tomaat

Kwekkeboom kroketten
Rundvlees- of groente kroketten van Kwekkeboom met wit- of  
bruinbrood en mosterd

Uitsmijter
Drie spiegeleieren, ham, kaas, groene asperge, tomaat en rode ui  
op wit- of bruinbrood 

14,00

10,50

10,50

12,00

Rinsma’s favorieten
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Brood / Maaltijdsalade met brood & dip
Rode biet 
Paté van rode biet, verse vijgen, geitenkaas, walnoten, rode 
ui en vijgen-dadelazijn

Avocado 

Carpaccio 

Avocado, pulled turkey, pickled ginger, sojabonen,  
mango, tomaat, walnoten en mango-kerriedressing

Rundercarpaccio, groene asperges, chioggiabiet, cherrytomaten,  
olijven, rode ui, pittenmix, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Zalm
Zalm, gemarineerde garnalen, komkommer, rode ui, cherrytomaten, 
tuinbonen, zeewiersalade en wasabimayonaise

12,50

11,50

13,50

12,50

(meerprijs +3,00)
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ONTDEK FRIESLAND
Geniet van onze lekkere borrelplank en 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 pro-
vincie 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!



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.

5,00

5,00

4,50

Witte wijn

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

5,50

Canapi Shiraz – Italië 

Cruz del Castillo Rioja – Spanje 

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.

Indrukken van vanille, eikenhout, kruiden en chocolade

4,50

5,00

Rode wijn

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

5,00

Torres Natureo rood - Spanje 
Alcoholvrije rode wijn van de Garnacha en Syrah. Geur van fruit- 
tonen zoals rode bessen en granaatappel.

5,00

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

3,60

Brand Winterbock 

Brand IPA 0,0% 

De zoetkruidige, verwarmende smaak maakt Brand Winterbock 
onweerstaanbaar tijdens de donkere wintermaanden. Rijk aan 
aroma’s en een mooi robijnrode kleur. Brand Winterbock heeft 
de eerste plek weten te behalen bij de Brussels Beer Challenge 

De meest gedronken IPA 0,0% van Nederland!

3,60

3,60

Kâld Kletske Trijedûbel 
Een goudblonde, klassieke tripel met een romige, witte schuim-
kraag. De toevoeging van korianderzaad tijdens het brouwen 
zorgt voor de licht kruidige tonen.

3,60

Finger lickin’ food
Borrelplank
Black Angus bitterballen (4 stuks), kaassticks (4 stuks), brie- 
punten met verse vijgen, groentesticks in hoemoes, gebrande  
noten, gemarineerde olijven en brood met dip

17,50

Nacho’s
Gegratineerd met chilisaus, kaas, tomaat, rode ui en een dip  
van guacamole

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 boeren aardappelfriet 
Geserveerd met mayonaise

4,00
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Over Gorredijk
De Opsterlandse Compagnonsvaart waar De Tuinkamer 
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 
Terras De Tuinkamer?


