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HOTEL RESTAURANT OOSTERGOO 

Hotel Restaurant Oostergoo waar u al meer dan 160 jaar welkom bent. 

Oostergoo is één van de oudste gerenommeerde hotels van Friesland en 

heeft zich in meer dan 160 jaar ontwikkeld tot de bijzondere

ontmoetingsplek die het nu is. Zowel over land als over water zijn wij 

uitstekend bereikbaar. We beschikken over een aantal eigen parkeer-

plaatsen, en met de boot kunt u afmeren aan één van onze steigers.

Het draait bij ons om aandacht, creativiteit en eigenzinnigheid. Ons doel 

is u een blijvende, bijzondere herinnering te geven, of u nu komt

overnachten, dineren, lunchen of vergaderen.

De huiselijke sfeer, het uitzicht over het water, in de zomer een ruim

terras met zicht op de voorbijvarende bootjes... Onze gasten

noemen onze locatie niet voor niets het ‘St Tropez van het 

Noorden’! Niet alleen onze locatie is uniek. Hotel Restaurant Oostergoo 

onderscheidt zich ook als het gaat om haar culinaire kwaliteiten. 

Leest u mee en laat u verrassen door wat Hotel Restaurant 

Oostergoo u te bieden heeft.
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Eerlijk      & biologish
Onze keukenbrigade werkt met 
producten van de koude grond uit de 
regio. Proef zelf wat het betekent om 

te koken op basis van: 

Cultuur: Het gerecht vertelt waar en in
welk seizoen we ons bevinden

Gezond: Goed voor ons en onze aarde

Kwaliteit: Wij koken, kopen en eten 
bewust

Natuur: Eerlijk en veelzijdig eten van 
wat de natuur ons biedt

Waarde: Wij werken aan resultaten 
voor morgen



Voorgerechten
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Broodplank maïs of waldkorn
met roomboter, tapenade en kruidenroomkaas     5.5 

Steak tartare *
met eidooier, desembrood en Amsterdamse ui     9.5

Gerookte paling *
met citroenmayonaise en komkommer      14.5 | 17.5

Hollandse garnalen *
met sla en cocktailsaus        14.5 

Oesters
met citroen, rode wijnazijn en sjalot      3.5

Groentetuintje*
met quinoa, hummus en kwartelei       8.5 

Carpaccio van bresaola *
gedroogd rundvlees met âlde Fryske kaas, pesto en tomaat   11.5

SOEPEN

Tomatensoep *
met crème fraîche en peterselie       5.5

Vissoep   
met ansjovisboter en brood       10.5 

Weeksoep *          5.5

dineren van 17:30 - 21:00 uur |   * wordt geserveerdmet toast en boter

80g    100g



     Altijd verse
   paling van Ale

Ale de Fryske Fisker is onze leveran-
cier voor alle paling en rivierkreeftjes 
gevangen in onze aangrenzende 
wateren. De lekkerste paling komt uit 
de Friese natuur. Dat proef je. Wylde 
Fryske Iel is vol en fijn van smaak.
Gerookt het lekkerst, maar ook gebak-
ken of gestoofd is de paling heerlijk.
Ale houdt zich aan de beroepscode
van de Fryske Fisker: verantwoord 
vissen met aandacht voor de paling-
stand, zorg voor de Friese natuur en 
met visie op een duurzame toekomst 
van het Friese vissersbedrijf.



Hoofdgerechten
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Schnitzel *
met seizoengroenten en stroganoffsaus      18.5

Biefstuk in de jus
met boerenwitbrood en salade       16.5
               met friet  +2.5

Gestoofde of gebakken paling
met tartaarsaus, aardappel en seizoengroenten      26

Vega wellington
met zoete aardappel, pompoen, feta kaas, rode ui, walnoten en jus  19.5 

Naast onze kaart  bieden wij ook wisselende weekspecials aan.

dineren van 17:30 - 21:00 uur |   * wordt geserveerd met gebakken aardappels



     Dineren aan boord
Heerlijk genieten van een diner op uw 
eigen boot?

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.



Maaltijdsalades
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Salade vis*
gemengde salade van diverse gerookte vissoorten, citroen mayonaise, kappertjes
en gepekelde groenten         15.5

Caesarsalade met little gem sla*
met ansjovisdressing, âlde Fryske kaas, spek en ei      10.5
                met kip  +4.5

Poke bowl zalm
met zalm, rijst, edamamebonen, wortel, komkommer, radijs,
sesam, sojadressing en sriracha mayonaise      12.5
                  met gerookte paling  +6 

Poke bowl pulled jackfruit
met pulled jackfruit, rijst, edamamebonen, wortel, radijs, komkommer, sesam,
sojadressing en sriracha mayonaise       10.5

dineren van 17:30 - 21:00 uur |   * wordt geserveerd met toast en boter



     I Js
Aan ons ijs word net zoveel zorg 
gedragen als onze andere producten 
zo halen wij ons ijs van een duurzame 
boerderij uit Twente ‘Boermarke’. 
IJs volgens authentiek recept en van 
melkkoeien die minimaal 130 dagen-
per jaar, 8 uur per dag in de wei lopen.



Nagerechten
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Dame blanche              
drie bollen vanille ijs met warme chocoladesaus         7.5

Sorbet
met vers fruit en sorbetijs              7.5

Meringue
met hangop en roodfruit                   8.5

Suikerbroodpudding 
met boerenjongens en walnoten-karamelijs                       8.5

Kaasplank
Met Nederlandse harde en zachte kazen met diverse lekkernijen en port        10.5

Glas Ruby Port              5.25

Glas 10 jaar oude Dow’s, Tawny Port                        7.5

dineren van 17:30 - 21:00 uur    



     Lunch
Heerlijk lunchen aan het water, wie wil 
dat nou niet? Met een ruime keuze uit
gerechten van het seizoen. Tevens 
serveren wij ook onze dagelijkse 
specials.



10
LU

N
C

H

SOEP

Tomatensoep *
met crème fraîche en peterselie      5.5

Vissoep
met ansjovisboter en brood                 10.5

Weeksoep *        5.5

* wordt geserveerd met toast en boter

BELEGDE BOTERHAMMEN*

Tonijnsalade
met ingelegde ui, augurk, olijven en gekookt ei    8.5

Hummus
met aubergine, tomatensalsa en tuinkers    8.5

Carpaccio van bresaolo gedroogd rundvlees
met âlde Fryske kaas, pesto en tomaat     8.5

lunchen van 12:00 - 17:00 uur |   * boerenwit, waldkorn brood of glutenvrij brood

Lunchen
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SALADES

Salade vis*
gemengde salade van diverse gerookte vissoorten, citroenmayonaise,
kappertjes en gepekelde groenten          15.5

Caesersalade*
met little gem sla, ansjovisdressing, âlde Fryske kaas, spek en ei      10.5
                      met kip   +4.5

Poke bowl zalm
met zalm, rijst, edamamebonen, komkommer, radijs, wortel, sesam,                 12.5
sojadressing en sriracha mayonaise      met gerookte paling     +6
     

Poke bowl pulled jackfruit
met rijst, edamamebonen, komkommer, radijs, wortel, sesam, sojadressing en 
sriracha mayo                10

LUNCHGERECHTEN

Uitsmijter Halbertsma
3 gebakken eieren met ham, kaas, paprika, ui en Friese droge worst      9

Uitsmijter boer Hendrik
3 gebakken eieren naturel             7
met ham of kaas                     + 0.75
met spek                     + 1

Boerenomelet
met o.a. champignons, paprika, ham en kaas         9.5

* wordt geserveerd met toast en boter
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Rundvleeskroketten (Lindenhoff)
1 of 2 kroket(ten) op boerenbrood met Wartenster mosterd en boter           6.5 | 9.5

Vegetarische kroketten
1 of 2 kroket(ten) op boerenbrood met Wartenster mosterd en boter   6.5 | 9.5

Zalmkroketten 
1 of 2 kroket(ten) op boerenbrood met citroenmayonaise en boter   8.5 |11.5

Tosti
met ham, kaas en ketchup                  5.5

Open tosti
met ham, salami, rode ui, champignons, chilisaus en Tynjetaler kaas              8.5

Club sandwich
met kip, spek, komkommer, ei en chips                  11.5

12 UURTJES

Vlees
rundvleeskroket, weeksoep en boterham met carpaccio van bresaola               12.5

Vis
zalmkroket, vissoep en boterham met tonijnsalade                 15.5

Vegetarisch
vegetarische kroket, weeksoep en boterham met hummus  en aubergine             12.5
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lunchen van 12:00 - 17:00 uur

PLATES

Kibbeling
geserveerd met salade, remouladesaus en friet     14

Kip teriyaki
geserveerd met satésaus, friet en kroepoek     16.5

Biefstuk in de jus
met boerenwitbrood en salade       16.5

        met friet          + 2.5

KLASSIEKERS

Gerookte paling        80g. 100g.
met citroenmayonaise en komkommer      14.5 | 17.5

Hollandse garnalen
met sla en cocktailsaus        14.5

13
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lunchen van 12:00 - 17:00 uur

Bij Hotel Restaurant Oostergoo helpen wij u graag op weg om van 
uw verblijf onvergetelijke dagen te maken!
Bij ons kunt u heerlijk overnachten aan het water en ondertussen 
uw plan helemaaluitstippelen. Zo kunt u het 2-daags ontdek Grou 
arrangement optimaal beleven.

Het ontdek Grou arrangement is het gehele jaar door te boeken en 
samengesteld op basis van 2 personen en een luxe 
2-persoonskamer. Het arrangement is te boeken voor € 65 p.p.

Geniet vanaf het water van de rust en de wijdse uitzichten rondom Grou. Hotel Restaurant Oostergoo 
heeft speciaal voor u een sloep beschikbaar voor een halve of een hele dag. Daarnaast bieden wij u een 
heerlijk gevulde picknickmand voor onderweg aan.

Huur Oostergoo sloep halve dag  €80
Huur Oostergoo sloep hele dag  €150
Gevulde picknickmand  €15 p.p.

Onze sloep is beschikbaar voor
maximaal 8 personen.
Honden zijn niet toegestaan.

WIJ BIEDEN
- Ontvangst met koffie/thee en     
   een Friese lekkernij
- 1x overnachting in een luxe                
   2-persoonskamer
- 1x uitgebreid ontbijtbuffet
- 1x 3-gangendiner
- Fietsroute ‘De 8 van Grou’

   Ontdek Grou2-daags arrangement

   De Oostergoo sloep

14



     Lekker  borrelen
Lekker genieten van een hapje en een
drankje in ons sfeervolle restaurant of 
op ons fraaie terras aan het water?
Hotel Restaurant Oostergoo verwent 
u graag. Onze heerlijke borrelplankjes 
zijn in samenwerking met slagerij 
Biesma en slagerij Raap samengesteld. 
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Bitterballen
geserveerd met Wartenster mosterd (8 stuks)    7.5 

Kaasstengels
geserveerd met chilisaus (8 stuks)     7.5 

Vlammetjes
geserveerd met chilisaus (8 stuks)      7.5 

Garnalenkroketjes
geserveerd met chilisaus (6 stuks)      8.5 

Vegetarische bitterballen
geserveerd met Wartenster mosterd (8 stuks)    7.5 

Gefrituurde gamba’s
geserveerd met chilisaus (8 stuks)      8.5 

Tynjetaler kaas
geserveerd met Wartenster mosterd (8 stuks)    6.5

Âlde Fryske kaas
geserveerd met Wartenster mosterd (8 stuks)    7.25

Friese turfgerookte worst
geserveerd met Wartenster mosterd (8 stuks)    5.5

Schaaltje olijven        3.5

Schaaltje nootjes        2.5

Borrel
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Oesters per stuk
geserveerd met citroen en rode wijnazijn met sjalot            3.5

Zilt plateau            
met kokkels, oester, gefrituurde spiering en ansjovismayonaise  voor 2 personen       14 

Broodplank   
maïs of waldkorn met roomboter, tapenade en kruidenroomkaas           5.5

Plankje Oostergoo
bitterballen, vlammetjes, kaasstengels, âlde Fryske kaas, Friese droge worst,        12 
olijven, gerookte amandelen en augurk

Fuikje van Ale de visser
toast met gerookte paling, gerookte zalm en gefrituurde gamba’s voor 2 personen    9.75
             extra persoon    4.5
Nacho’s uit de oven 
met kaas, ui en tomatensalsa geserveerd met zure room en chilisaus              8

Vegetarische plankje
warme hapjes, nacho’s, âlde Fryske kaas, olijven, mini poke bowl jackfruit, gerookte 

amandelen en augurk                   10 

extra persoon      4.5   
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       Koffiemet gebak  
Heeft u onze huisgemaakte 
appeltaart al eens geproefd? 
Heerlijk bij een cappuccino
van Dutch Originals of een andere
heerlijke koffie- of theesoort.
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Hotel Restaurant Oostergoo schenkt “Dutch Originals” van Douwe Egberts. 
Deze heerlijke koffie wordt slechts op een paar plaatsen in Nederland geschonken, 
waaronder het Rijksmuseum en Koninklijk Theater Carré. Dutch Originals kiest voor 
gecertificeerde bonen. Hiermee staan zij voor duurzame landbouw, betere leefomstandigheden 
voor boeren en hun families en respect voor het milieu. Hierdoor oogsten de boeren een hogere 
kwaliteit koffie, genereren ze meer inkomsten en helpen ze mee aan het behoud van onze 
planeet. Duurzaam en dat proef je! 

Koffie           2.65
Cappuccino          3
Koffie verkeerd         3
Flat white          5
Latte machiatto         3.5
Espresso          2.75
Espresso machiatto        3.50
Doppio          4.25
Oostergoo ijskoffie         5.5

KOFFIE SPECIALS
Irish coffee          7

Italian coffee         7

French coffee          7

Spanish coffee         7

Dokkumer koffie         7

Kopje koffie met een glaasje Oude Oost citroenjenever   6.50

Koffie variaties



          Verse thee met een twist  Theesmaken
Al onze theesoorten zijn vers, zo ook de
Slow Tea variant. Het Pickwick Slow
Tea assortiment bestaat uit vier 
spannende melanges van thee,
kruiden, stukjes fruit en vier pure
klassieke melanges. De extra lange
theeblaadjes zorgen voor een langzame
extractie en een delicate, volle smaak.

Ginger Green Paradise

Velvet Green

Rose Berry Blues

Rooibos Dreams

Golden Oolong

Smooth Grey

Camilla Sunday

Royal English 
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THEE                
Thee          2.75                 

Verse gemberthee        3.5            

Verse muntthee        3.5              

Verse muntthee met gember     4                

ZUIVEL
Verse melk         2.75

Verse karnemelk        2.75

Chocomel         3.5

Fristi          3.5

Warme chocomel        3.75

GEBAK
Appelgebak         3.75

Huisgemaakt gebak van de week     4.25

Oranjekoek         3.50

Friandises         3

Slagroom         0.5

Theetijd



     Frisdrank 
Hotel Restaurant Oostergoo biedt een 
ruime keuze aan verfrissende soda’s 
en stills in combinatie met heerlijke 
borrelplankjes.
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FRISDRANKEN 
Coca Cola         2.8
Coca Cola zero       2.8
Fanta Orange        2.8
Fanta Cassis         2.9
Fïnley Bitter Lemon       2.9
Fïnley Tonic         2.9
Fïnley Ginger Ale        2.9
Minute Maid Tomatensap       3.1
Rivella         2.9
Sprite         2.8
Fuzetea Sparkling        3.25
Fuzetea Green        3.25
Fuzetea Peach       3.25
Chaudfontaine Blauw       2.75
Chaudfontaine Rood       2.75
Oostergoo water plat  0.7cl     3.5
Oostergoo water bruisend  0.7cl     3.5

SAPPEN
Verse Jus d’Orange       3.75
Biologische appelsap      3.25
Smoothie         4.5

Frisdranken & sappen



     Fris en fruitig
Een mocktail is een alcoholvrije
cocktail. Ze wordt bereid uit frisdranken 
en andere alcoholvrije smaakmakende 
ingrediënten. De term mocktail komt 
uit het Engels, van ‘mock’ (onecht) en 
‘cocktail’.
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COCKTAILS
Hendricks gin
tonic, komkommer en ijs        11

Gordons gin
tonic, citroen en ijs         9

Aperol Spritz
aperol, prosecco, bruiswater, sinaasappel en ijs     8

Limoncello Tonica
fricello, tonic, limoen, munt en ijs       10

Mojito
Witte rum, limoensap, rietsuiker, bruiswater, munt en ijs   11

MOCKTAILS

Fïnley Ginger Ale
kaneel en munt         3.5

Nojito
Sprite, munt, limoensap en rietsuiker     4.5

Cocktails



     d ’ Oude Oost Citroenjenever
Tijdens de verbouwing van Hotel 
Restaurant Oostergoo in 2008 werd in 
de dubbele muur die het hotel en opa’s
schuurtje met elkaar verbond, een
dagboek gevonden. Een rafelig zwart 
boekje vol aantekeningen én met op 
één van de laatste pagina’s een bijna 
onleesbaar receptuur voor wat nu is 
gebleken een kruidige, pittige citroen-
jenever. Marcel, de kleinzoon van opa 
Oost, was bijzonder geïntrigeerd en 
besloot samen met vrienden het oude 
recept tot leven te brengen. Bestel een 
D’Oude Oost Citroenjenever bij één van 
de medewerkers of koop een flesje. Ook 
verkrijgbaar bij de silersshop in Grou.
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BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Weduwe Joustra         3.5
Weduwe Joustra Beerinnenburg      3.5
Weduwe Joustra, 3 jr. oud        5
Boomsma Beerenburg       3.35
Sonnema Berenburg       3.35
Jonge Jenever        3.35
Oude Jenever        3.35
Zuidam Oude Jenever       3.75
Bessenjenever         3.75
d‘Oude Oost Citroenjenever*       3.50
Corenwijn          4.25
Advocaat          4.50

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Jägermeister        4.25
Grappa          6
Pernod         3.75
Vodka          5
Jamaica rum          4.75
Bacardi rum         5.25
Gordon’s gin         5.25
Hendrick’s gin         6.75

Gedistilleerd

*Ook leuk als cadeau € 17.50



     

Frysk Hynder is de eerste single malt 
van Nederlandse bodem en ontstond 
als liefhebberij van de bierbrouwers 
van Us Heit. De whisky wordt gedis-
tilleerd uit een speciaalbier, welke 
gebrouwen is uit gerookt mout. Na het 
tweevoudige destillatieproces (waarbij 
het alcoholpercentage naar 40% gaat) 
wordt de whisky 3 jaar gelagerd (geri-
jpt) op eikenhouten vaten, wat voor een 
single malt whisky het minimum is. De 
vaten zijn afkomstig van wijnboeren uit 
Frankrijk en Portugal. De whisky wordt 
gebotteld volgens het un-chillfiltered 
principe (zonder diepkoeling en 
filtratie), waardoor deze bij koud serv-
eren wat troebel kan lijken.

Frysk Hynder 
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WHISKY

Glen Talloch         5.5
Frysk Hynder        10
Glendalough        8
Ballantines         5.5
Talisker 10         9
Benromach 10        9
Arran 10         9
Glenfarclas 15        11.5
Cragganmore 12        10.5
Oban 14         11
Dalwhinnie 15        9.5

COGNAC / ARMAGNAC

Ragnaud Sabourin V.S.O.P.      9
(10 jaar oude cognac, grande champagne)   

Remy Martin V.S.O.P.       9.5    

         6.5   Calvados 
Chateau Du Breuil V.S.O.P.          
  Armagnac         7
Domaine Tariquet V.S.O.P.

           

Whisky & Cognac



     Koffie met likeur
Dutch Originals is het jongste bewijs 
van onze passie voor koffie.
Van de trotse Hollandse traditie om er 
op uit te gaan en over de hele wereld 
te zoeken naar de beste smaken en de 
meest bijzondere ingrediënten.

•  Exclusief verkrijgbaar bij door Douwe 
Egberts geselecteerde horecazaken.

• Maak kennis met Jan en Theo,
2 originele smaken in een eigentijds 
jasje. Zij zijn heerlijk in combinatie met 
een likeur en friandises.
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PORT, SHERRY & VERMOUTH

Sherry Medium        4
Sherry Dry         4
Martini Bianco         5.5
Martini Rosso         5.5
Campari         4
Tawny Port rood         5.25
Tawny Port wit         5.25
Tawny  10 years        7

LIKEUREN

Grand Marnier         5.75 
Combier         5.5
Drambuie          5.5  
Antica Sambuca         5.5
Arran Gold          5.5
Dom Benedictine         5.5
Limoncello          5.5
Kalkwijck Amandellikeur       5.0
Kalkwijck Koffielikeur       5.5
 Licor 43         5.0

Port, Sherry & Vermouth



     Bieren
Bij Hotel Restaurant Oostergoo heeft u 
de keuze uit diverse tapbieren van
Heineken, en een ruim assortiment
speciaal bieren. Heeft u wel eens 
gedacht aan een bier spijs
combinatie? Vraagt u gerust één van 
onze medewerkers voor een passend 
advies.
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VAN DE TAP

Heineken fluitje 22cl.       2.65
Heineken Amsterdammer 25cl.       3
Heineken pull 50cl.        5.85
Brand 25cl.          3.5
Seizoenbier van de tap        5

SPECIALE BIEREN

Affligem Blond         4.75
Affligem Dubbel         4.75
Affligem Trippel         4.75
Brugse Zot          4.75
Paulaner Weizen         5
Texels Skuumkoppe        5.5
Hapkin         4.75
Duvel           5
Amstel Radler 2.0         3.75
Desperados         5
Apple Bandit         4.75

ALCOHOL VRIJ

Heineken  0.0        3.75
Affligem Blond 0.0        3.75
Brand Weizen 0.0         3.75
Desperados Virgin 0.0        5

Bieren



     Wijnen
Onze wijnkaart is met zorg voor u
samengesteld. Smaak en kwaliteit zijn
hierbij de uitgangspunten.
Zoals u ziet hebben wij ook kwalitatief
de meest bekende wijn uit de provence.



36
W

IJ
N

EN

Wijnen
HUISWIJN WIT        GLAS    FLES

Chardonnay          5   24

Pinot Grigio         4.5  22

Sauvignon Blanc         4.5   22

    Zoete witte wijn         4.5   22

HUISWIJN ROOD

Negroamaro          4.5   22

Laurent Miguel        4.5   22
zuid-Franse blend

Wisselende rode wijn       4.5   22

ROSE

Les 5 Vallées         4.5   22

MiP           7.5   35



LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA, HOTEL CAFÉ RESTAURANT OOSTERGOO

NIEUWE KADE 1, 9001 AE GROU   

INFO@OOSTERGOO.NL  |  WWW.OOSTERGOO.NL

Picknickmand to go 
Op reservering te bestellen: een picknickmand om mee te 

nemen aan eigen boord. Ook is onze Oostergoo sloep te 

huren inclusief picknickmand. Kijk voor meer informatie en 

prijzen voor de sloep op pagina 14.

Fles water
Verse jus D’Orange
Flesje vlierbloesem prosecco
Sûkerpofke met boter
Broodje zalm ( wit )

Broodje gezond 
( bruin )
Vers fruit
Bakje zoute 
nootjes 

INHOUD:


