
Diner
at Heartbreak Hotelat Heartbreak Hotel

VoorgerechtenVoorgerechten HoofdgerechtenHoofdgerechten

Kids menuKids menu

Geserveerd met frites, mayonaise & appelmoes
Keuze uit:

                  • Frikandel
               • Kipnuggets (*6 stuks)
               • Kaassoufl e 

KinderpastaKinderpasta met rode saus & kaas 11.95

                
               + een leuke verrassing!

Rusti ek brood met smeersels 6.50 

Tomaten-paprikasoep 6.00
met creme fraÎche en rusti ek brood

(kan ook vegan)

Spinaziesoep 6.00
met Terschellinger kaas en rusti ek brood

Steak tartaar 7.50
(steak) tartaar van rund met 

truff elmayonaise, zoetzure ui en radijs

Crosti ni 7.50
gerookte makreel met rode bietenspread, 

rucola en pijnboompitt en 

Pink cadillacPink cadillac

JOHNNY CASH 18.50
Zeebaars op een bedje van groene groenten 

met een witt e-wijn-citrussaus
Geserveerd met frites en een frisse salade

JUNE CARTER 17.50
Vispotje met verse groenten, knofl ook en 

een saus van kurkuma en vandouvan
Geserveerd met frites en een frisse salade

BUDDY HOLLY 19.50
Kogelbiefstuk van frysk Black Angus met 

pepersaus op een bedje van groene groenten. 
Geserveerd met frites en een frisse salade

BLUES BROTHERS 18.50
Stoofpotje van Iberico Varkensvlees. 

Geserveerd met aardappelpuree & salade

STRAY CATS (VEGAN) 17.50
Maalti jdsalade met couscous en anti boise. 

Geserveerd met frites

FATS DOMINO 18.50
Portobello Wellington met geitenkaas, 

honing en cranberry-balsamicosaus
Geserveerd met frites en een frisse salade

VISVIS

VLEESVLEES

VEGA(N)VEGA(N)

 11.95

                
               + een leuke verrassing!



Diner
at Heartbreak Hotelat Heartbreak Hotel

BURNING LOVE LOVE BURGER XL 15.50
Onze alom bekende hamburger 

met burgersaus 

DOUBLE UP Burning Love Burger XXL 19.50
Dubbele hamburger met burgersaus

TRIPLETRIPLE Burning Love Burger XXXL 22.50
Driedubbele hamburger met burgersaus

LITTLE Burning Love Burger XS 11.50
De kleine variant van de Burning Love Burger voor 

zowel groot als klein

Burning Love

CHEDDAR
CHEESE
1.00

SPIEGELEI
2.00

BACON
1.00

Pick one or more 
Toppings:

{ AL ONZE BURGERS WORDEN GESERVEERD MET SLA, KOMKOMMER, TOMAAT, AUGURK & UI }

homemade burgers met frites en salade

Desserts

TERSCHELLINGERTERSCHELLINGER Runder Burger 17.00
Burger van Terschellinger rundergehakt 

met cranberryportchutney

VEGAN Burger 17.00
Veganisti sche burger op basis van 

erwtenbloem, kokosolie en ui 
met vegan burgersaus 

Burning Lamshoarmaburger Lamshoarmaburger 17.00
Burger gemaakt van Terschellinger lam 

met huisgemaakte knofl ooksaus 
op een pitabroodje

Coupe Memphis 6.50
Soft ijs met cranberrycompote en slagroom

Coupe Now or Never 6.50
Soft ijs met advocaat, chocoladesaus

en slagroom

Litt le RichieLitt le Richie 4.00
Kinderijsje met soft ijs, aardbeiensaus, 

snoepjes en slagroom

AmericanAmerican pancakes 8.50
met cranberrycompote, slagroom en ijs

Terschellinger ti ramisu 7.50 
met pondkoek en jutt ersbitt ermet pondkoek en jutt ersbitt er


