
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 1.    Bambino –  kaas, tomatensaus, ham                  9,5 
 

 2.   Salame – kaas, tomatensaus, salami           9,8  
 

 3.   Quattro Stagioni – kaas, tomatensaus, ham, champignons, ui, salami          11,5 
 

 4.   Campagnola – kaas, ui, tomatensaus, ham, champignons, paprika                 11,5 
 

 5.   Hawaii – kaas, tomatensaus, ham, ananas,       11,2 
 

 6.   Pizza Shoarma – kaas, tomatensaus, shoarmavlees, paprika   13,8 
 

 7.   Fellini – kaas, tomatensaus, ui, chilisaus, varkenshaas, champignons      13,8 
 

 8.   Pizza Pepperoni– kaas, tomatensaus, ui, salami, gehakt, Spaanse peper      13,5 
 

 9.   Pizza stroganoff - kaas, tomatensaus, ui, paprika, ossenhaas, knoflook, champignons 14,5 

 

 

 

 

 

 

 

    

Koffie / cafeïnevrije koffie / espresso      2,4 

Koffie verkeerd       2,8 

Cappuccino               2,8 

Latte Macchiato                            3,5 

Latte Macchiato met karamel                  4 

Latte Macchiato met chocolade      4 

Latte Macchiato met cafe Marakesh                       5,5 

Thee, Melk                             2,4 

Verse munt thee en honing                          3,5 

Warme chocolade met slagroom    3,8 

Warme chocomel met tia maria                      7 

Warme chocomel met amaretto                      7  

Appelgebak                                   3,8 

Aardbeien kwark     3,8 

Chocoladegebak      3,9 

Slagroom      0,5 

   

 

Dokkumer koffie ( berenburg )                     6,5 

Irish Koffie ( wiskey )                              7 

Spanish koffie ( tia maria )                      7 

French Koffie ( grand marnier)                          7 

Welkom bij Bowling- en partycentrum 

              restaurant Suyderoogh 

    Frisdrank fles         2,7 

   Appelsap,  Cassis, Rivella                   2,8 

   Fristi, chocomel, Jus d'orange             2,8 

   Verse jus d'orange medium        3,8 

   

10.  Mista – kaas, tomatensaus, ui, zalm, mosselen, champignons, ham                           14,5 

 

11.  Tonno – kaas, tomatensaus, ui, tonijn                            13 

 

12.  Mare – kaas, tomatensaus, zalm, rucola                           13,5 

 
13.  Margherita – kaas en tomatensaus en tomaten     9,5 

 

14.  Rucola – kaas, tomatensaus, brie, rucola, champignons                                            11,5 

 

Heeft u een allergie! 
Vraag naar de mogelijkheden. 

 
 
 
 
                                                                           

  
 

 

 Schnitzel Hawaï met ananas en kaas       19,5 

 

 Schnitzel Gratin, met ui, spek, champignons , paprika en kaas                                    21,5 

        

 Kipsaté met pindasaus en kroepoek       18,5 

                            

 Varkenshaas omwikkeld met spek en pepersaus      24,5 

                                                                   

 Spareribs           21,5 

 

 Entrecôte ( 250 gr.) met gebakken ui, champignons en kruidenboter     25,75 

 

 Mixed grill, ( 350 gr.) met 4 soorten vlees van de grill geserveerd met pepersaus    26,5 

 

 Varkensribroast ( 300 gr.) met honing- mosterdsaus      23,95 

 
 Lekkerbek ( van kabeljauw ) 350 gr.                         17,95 

 

 Kibbeling         16 

 

 Gebakken zeebaars met ui en Fruit de Mer       22,5 

 

 Gebakken scholfilet        18,5 

 

 Krokante zalm uit de oven met Hollandaise- saus      21,5 

 

 Gevulde kabeljauw met gerookte zalm en rucola, geserveerd met Hollandaisesaus    23,5 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  



         

        Gerookte zalm met rucola,komkommer en Honing-mosterddressing          12,5 

        Vispallet met tonijnsalade, gerookte zalm, garnalen en gerookte paling          14 

        Warme champignons met ui en knoflook-kruidensaus                                           11 

        Gamba,s in een pikante saus van  paprika en ui            13 

        Gebakken geitenkaas met honing en noten           11,9      11,75    

  

Onderstaande gerechten worden geserveerd met 

Boerenfriet en rauwkostsalade 
Pannenkoeken, uitsmijters, broodjes 

 

  Pannenkoek naturel                 8 

 Spek                                                               10 

  Ananas                                                                10 

  Ham - kaas            11 

  Uien, spek, champignons, paprika en kaas        13 

  Geitenkaas, honing en rucola          13 

                   ********** 
 Uitsmijter kaas of ham of spek                                                10                             

 Ham/kaas                                                           11,5 

 Ballastplaat, met 3 sneetjes brood, bol rundvleessalade, gebakken spek, ui, kaas en 3 eieren          13,75 

 (12 uurtje), 3 sneetjes brood met kaas, een gebakken ei, kroket en een bol salade                               11,95  

 Lunch Lauwersoog, een kop mosterdsoep of vissoep                         15,95 

 een bol tonijnsalade, twee sneetjes brood met Hollandse garnalen en gerookte zalm  

 ********** 
 Tosti ham-kaas          5,5 

 Toast Hawaï met ham, kaas en ananas        7,75 

 2 rundvleeskroketten of 2 frikandellen met brood of friet       8,5 

 Broodje kroket met mosterd         3,95 

    Vegetarische soep                              6,95 

    Groninger mosterdsoep met spek en prei                             6,95 

    Romige tomatensoep met basilicum en gehaktballetjes                                     6,95 

    Vissoep Lauwersoog,  ( rijkgevulde vissoep met zalm, kabeljauw, mosselen, garnalen )                        8,5    

       Gegrilde kip, tomaat, rucola en balsamico                               8,7 

         Geitenkaas en tomaten en honing                          8,2 

         Beenham met mosterdsaus                     8,2 

         Suyderoogh, met uien, spek, kaas, paprika en champignons            10,5 

         Waddenzee, met uien, Hollandse garnalen, mosselen, champignons en kaas              13,5 

         Club sandwich met desembrood ( mais of meergranen ) 

         Gerookte zalm, roomkaas en rucola                  8,5 

         Tonijnsalade, rode ui en mesclun                  8,5 

          
 

  

    
    Gezond                                     7,5 

    

  Stokbroodjes en sandwiches 
    Keuze uit wit stokbrood, meergranen desem- of maïs desembrood 

 Stokbroodjes, sandwiches en uitsmijters kunt u bestellen tot 17.00 uur. 
Met oerbrood, keuze maïs of meergranen 

  
  
 

 Baconburger             16,5 

 Hawaïburger             16,5 

 Cheeseburger             16,5 

 Chickenburger            15,95 

  

 

 

             
 

 Gebakken aardappelen     4 

 Groente      4 

 Mayonaise, curry, ketchup     0,5 

 Chilisaus, Knoflooksaus, ravigotesaus    0,6 

 

 

 Paprika gevuld met geitenkaas, honing en noten   18,5 

  

 

  

 

 

 

 

( Verse runderburger van 150 gr. op een sesambol met sla, tomaat en komkommer ) 

Soepen

Voorgerechten
        Broodplank met kruidenboter, aioli en tapenade              7,8 

        Carpaccio met parmezaan en pijnboompitten, pesto-dressing          11,9 


