
VLEES VAN DE WEEK 
Vraag uw gastvrouw/ heer 

BAVETTE - 20 - 
200 Gram flank steak met pepersaus

SURF & TURF - 22 - 
100 Gram bavette en zes gamba’s gebakken in een licht pikante Oosterse saus 

VEGETARISCHE LASAGNE     - 18 -
Met seizoensgroenten en Blue de Wolvega kaas

KABELJAUW (KAN OOK        )   - 20 - 
Met een verse kruiden crumble 

VIS VAN DE WEEK 
Vraag uw gastvrouw/ heer

HOOFDGERECHTEN

KINDERGERECHTEN

BROODPLANKJE (2 À 3 PERSONEN)     - 5 - 
Diverse broodsoorten, geserveerd met kruidenboter en een tomaten 
tapenade

CARPACCIO      - 9 - 
Geserveerd met truffelmayonaise, pijnboompitjes, rucola en         
Parmezaanse kaas

GAMBA’S      - 9 - 
Acht gepelde gamba’s, gebakken in knoflook-peper olie

GEBAKKEN CHAMPIGNONGS  - 7,5 - 
Met Blue de Wolvega kaas en breekbrood

STEAK TARTAAR  - 9 - 
Met gepocheerd ei, Worcestersaus en breekbrood

VOORGERECHT VAN DE WEEK 
Vraag uw gastvrouw/ heer 

SCHNITZEL DE KUILART  - 19 -
Varkensschnitzel met gebakken champignons en ui, gegratineerd 
met kaas

SATÉ VAN KIPPENDIJ - 18 -
Zachtgegaarde kippendijen en geserveerd met satésaus,                       
en cassave kroepoek

SPARERIBS - 19 - 
Onze huis gemarineerde spareribs

HAMBURGER CLASSIC - 16 - 
200 Gram rosé gebakken rundergehakt met krokante spek, cheddar, 
ui, augurk en Texaanse barbecue saus. 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken            

aardappelen, een frisse salade en friet

KUILART KLASSIEKERS

VOORGERECHTEN

TOMATENSOEP      - 6 -
met crème fraîche

SOEP VAN DE WEEK - 6 -
Vraag uw gastvrouw/ heer 

Onze soepen worden geserveerd met breekbrood en kruidenboter

SOEPEN

KIPPENDIJ - 9 -
Met satésaus en gebakken aardappelen of friet

KABELJAUW - 10 -
Met gebakken aardappelen of friet

SPARERIBS -9 -
Met gebakken aardappelen of friet

Alle kindergerechten worden geserveerd met een sausje naar keuze

DINER
 - VANAF 17.00 UUR - 

= vegetarisch = glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)



CHOCOLADE TAARTJE - 6 -

Warm chocoladetaartje geserveerd met frambozenijs en slagroom

DAME BLANCHE - 6 -

Boerenroomijs met chocoladesaus, bastogne crumble en slagroom

KINDERIJSJE - 4 -

Twee bolletjes vanilleijs, aardbeiensaus, slagroom en een leuke verrassing

PARFAIT VAN FRYSKE DÙMKES - 6 -

IJs gemaakt van de populaire Friese zoete koekjes

WARME FRYSKE SÛKERBOLE - 6 -

Warm Fries suikerbrood met kaneelijs en slagroom

BOLLETJE IJS (KAN OOK        )  - 2 -

Keuze uit boerenroomijs, frambozenijs of kaneelijs met slagroom

GRAND DESSERT - 12 -

Een proeverij van onze desserts voor 2 personen

NAGERECHTENPIZZA’S

OPENINGSTIJDEN: Donderdag t/m zondag: vanaf 16.00 uur

RESERVEREN VIA: 0514-522221 OF 0514 -521671

MARGHERITA - 8 -
Tomatensaus en kaas

SALAME - 9 - 
Tomatensaus, kaas en salami

PROSCUITTO - 9 -
Tomatensaus, kaas en ham

VEGETARIANO - 9,5 - 
Tomatensaus, kaas, paprika, ui, champignon, olijven en courgette

HAWAÏ - 9,5 -
Tomatensaus, kaas, ham en ananas

TONNO - 10 - 
Tomatensaus, kaas, knoflook, ui en tonijn

RUSTICA - 11 -
Tomatensaus, kaas, ham, salami, ui en champignon

QUATTRO STAGIONI - 11 - 
Tomatensaus, kaas, ham, salami, olijven en paprika

SHOARMA - 14,5 -
Tomatensaus, kaas, ui, knoflook en shoarma

PIZZA DE KUILART - 14,5 - 
Tomatensaus, kaas, salami, ui, champignons, gorgonzola,                
olijven, rucola en knoflook

● Per extra ingrediënt komt er € 1,00 boven op de prijs

● Per extra shoarma komt er € 3,00 boven op de prijs 

● Voor een kindermaatje kunt u € 2,50 van de prijs halen

DINER
 - VANAF 17.00 UUR - 

= vegetarisch = glutenvrij (let op: in onze keuken worden verse pizza’s gebakken)


