
BARFOOD 15:00-22:00 UUR

Loaded fries met Runderstoof,  
met coleslaw en mayonaise  12,5

 Loaded fries met Pulled Mushroom,  
met coleslaw , mayonaise en huisgemaakte bbqsaus 12,5

Balie smash burger met belegen Beemster, gebakken ui, kimchi en 
burger saus op getoast brioche 14,5

Balie Pulled Mushroom, met coleslaw, huisgemaakte bbqsaus op 
getoast brioche 14,5

Broodje falafel met coleslaw, yoghurt-munt saus, rode ui en  
chilisaus geserveerd op Turks brood 10,5
 
Kaasplank van Hollandse kazen  13,5
 
Friet van Friethoes met mayonaise 5,5

FRITUUR
Kaasstengels van local harvest met chilisaus 7

Rundvlees bitterballen, met mosterd  7

Oesterzwam bitterballen, met mosterd  7

 Mini loempia’s, met chilisaus 7

Vega bittergarnituur, 4 kaasstengels, 4 oesterzwambitterballen 
en 6 mini loempia’s met mosterd en chilisaus 12,5
 
Bittergarnituur, 6 kaasstengels, 4 mini loempia’s en 4 rundvlees 
bitterballen met mosterd en chilisaus 12,5

ONTBIJT 09:00 – 12:30 UUR

Blueberry buttermilk pancakes,  
met verse frambozen, maple syrup en slagroom  12,5

Roerei,  
met gebakken oesterzwammen en gepofte cherrytomaat 13,5

Egg’s Benedict,  
met hollandaise saus, gebakken brood en gebraden ham 14,5

Griekse joghurt,  
met huisgemaakte granola en tuti frutti 9,5

Croissant,  
met huisgemaakte bosvruchtenjam en gekarnde boter 6,5
 

TOSTI’S 09:00 – 16:30 UUR
Geitenkaas met gebakken oesterzwammen 7,5

Kaas tomaat  5,7

Kaas tomaat turkse worst  6,5

Kaas tomaat kimchi 6,5
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LUNCH 12:00 – 16:30 UUR

Bonensalade,  
met feta, huisgemaakte harissa en dukkah  15,5

Salade nicoise,  
met gebakken makreelfilet, sperziebonen, gepocheerd ei, tagiasche 
olijven, rode ui, cherrytomaat en honing-mosterd vinaigrette 17

Balie Smash burger,  
met geroosterd brioche, belegen beemster en  
gecarameliseerde uitjes 14,5

Pulled mushroom ,  
met huisgemaakte BBQ saus, coleslaw op geroosterd brioche 14,5

Eggs Benedict ,  
met hollandaise saus, gebakken brood en gebraden ham 14,5
 

BROODJES
Broodje hummus, 
met geroosterde bieten, hazelnoten, rucolla en parmezaan 7,5

Broodje BLT, 
met vlaamse mayonaise, tomaat en bacon 8,5

Broodje makreelsalade,
met granny smith, dille en cherrytomaat 8,5

Broodje huisgemaakte falafel,  
met coleslaw, joghurt-mint saus, rode ui, chilisaus op Turks brood
 10,5
 
SOEP
Soep van de dag (vegetarisch) 6,5

DINER 17:00 – 20:00 UUR

Begin alvast met een broodje gekarnde boter  5,5 

VOORGERECHTEN
In sake gestoofde daikon, met gebakken wilde paddestoelen, 
geitenkaascrumble, pompoencrème en Chinese bieslook 13,5

Gerookte gegrilde knolselderij, met bloemkool, zwarte knoflook, 
rode wijn glacé, basilicum- en bietengel 13,5

Soep van de dag (vegetarisch) 6,5 

HOOFDGERECHTEN
Slow cooked shortrib, Oma’s aardappelen uit de oven, gegrilde 
asperges en sjalot 21

Paddestoelenragout, met pappardelle, spinazie en parmezaanse 
kaas 16,5

Groentencurry, met pompoen, amandine aardappelen, sperzie-
bonen, rode ui, kikkererwten en linzen, raita en naan brood 16,5

Gebakken makreelfilet, met ratatouille, gebakken gnochi, pesto 
en parmezaan 18

Runderstoof, met gerookte aardappelpuree en gebakken  
spruitjes. 19,5
 

BIJGERECHT
Friet van Friethoes met mayonaise 5,5

DESSERTS
Tonka bonencrème brulee, met witte chocolade crumble en  
appel compote 9,5

Aardbei Romanov 9,5

Kaasplank van Hollandse kazen 13,5


