
Lunchkaart
Brood en soepen
Brood en smeersels € 6,25
Runderbouillon met garnituur (met brood & boter)  € 7,50
Licht gebonden bospaddenstoelen soep met brood & boter) € 7,50
Soep van de dag (met brood & boter)   

Klassiekers (geserveerd met wit of bruin brood)
Twee kroke en met brood  € 8,75
Uitsmijter met kaas € 7,75
Uitsmijter met ham € 7,75
Uitsmijter met ham en kaas € 8,95

Bourgondische Broodjes
Brood met geitenkaas € 9,50
Brood caprese, tomaat, pesto, mozzarella € 9,50 
Brood beenham met honing mosterdsaus € 10,95
Brood carpaccio € 11,50
Ambachtelijk broodje hamburger(150gr.) € 11,50
Gerookte zalm met toast  € 13,50
Gerookte paling met toast  € 14,50
Plateau met gerookte vissoorten € 14,95

Voor bij de borrel
Bruche a cros ni € 7,95
Por e Friese droge worst met mosterd € 4,95
Por e bi erballen (8 stuks) € 6,50
Assor  borrelhapjes ( 8stuks) € 6,50
Kaas soorten € 9,75
Por e ambachtelijke kipnuggets € 6,50
Tapas plank  € 12,95

Hoofdgerechten
Biologisch runder stoofpotje € 19,50
Gebakken visvangst v/d dag € 19,50

Hee  u andere wensen, vraag dan naar onze a la carte kaart.
Onze keuken is de hele dag geopend.

Van 12.00 tot 17.00 uur
Dranken

Warme dranken
Koffie/ Espresso/ thee € 2,50
Cappuccino/koffie verkeerd   € 2,75
La e macchiato          € 2,95
Verse munt/gember thee € 2,95
Warme chocolademelk € 2,50
met slagroom  € 3,00
Melk per glas € 2,00

Voor bij de koffie
Appelgebak € 3,50 // met slagroom € 4,00
Oranjekoek  € 2,75 // met slagroom € 3,25
Gebak van de dag Dagprijs
   
Frisdranken  
Appelsap, tomatensap v.a. € 2,65
Verse jus d´orange      € 3,50
Frisdranken v.a.       € 2,60
Chocomel / Fris         € 2,75
Glas limonade € 1,00

Aperitief
Port / sherry/ vermouth v.a. € 4,00
Jenevers/beerenburg/jagermeister v.a. € 2,85
Likeuren binnenlands / buitenlands v.a. € 3,25

Huis wijnen
Chardonnay/ Sauvignon Blanc Glas € 4,50
Merlot  Glas € 4,50
Rosé Grenache   Glas € 4,50

Kijk voor bieren op onze speciale bierkaart!
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Kerk-restaurant ’t Ponkje
De oude doopsgezinde kerk, waarin ‘t Ponkje is gevestigd, stamt uit het eind van de 18e 

eeuw. Dit kerkje is een zo gehete schuilkerk of vermaning. De volgelingen van Menno 

Simons (1496-1561) hebben het gebouwtje in 1969 verkocht en toen is er dit gezellige 

eethuisje van gemaakt. 

‘t Ponkje is het Friese woord voor kerkenzakje. Het kerkinterieur is zoveel mogelijk bewaard 

gebleven, zoals de kerkenraadsledenbanken, de kraak, de orgelgaanderij, het klankbord v/d 

preekstoel en de kerkenzakjes die u nog terug vindt aan de muur. Eens per jaar, op de 1ste 

advents dag, komt de doopsgezinde gemeente uit Zuid- West Friesland bij ons in ‘t Ponkje voor 

een tradionele kerkdienst. In deze uitgebreide “ Menukaart” bieden wij u een grote keus aan à la 

carte’ gerechten en het 4 gangen Jubileum menu vraag naar de gerechten buiten onze kaart 

om. Wij hopen dat u van de gerechten, de ambiance en onze gastvrijheid zult genieten en 

wensen u een “lekker” avondje. 

Het PONKJE team. 

Wij staan met onze vakkennis en gastvrijheid voor u klaar.

Onze koks in de keuken: Rob Hartman (chef kok) en Gelke Broersma

In de huishoudelijke dienst: Zwaantje Hoekstra-Hof 

Onze medewerkers in de bediening: Eva Bakker - Gea Dragt 

Op onze website, www.ponkje.nl vindt u alle actuele informatie zoals; onze menukaart een 

reserveringsformulier, agenda, naast ’t Ponkje hebben wij een hele mooie slijterij, slijterij Tsjoch. 


