SOEPEN

Al onze soepen worden vers bereid en geserveerd met
brood en toast.

TOMATENSOEP MET PESTO

€5,95

SOEP VAN DE DAG

€5,95

HAM-KAAS

€5,50

BRIE, SPEK EN PEER

€5,50

GEITENKAAS

€5,50

KIPFILET

€5,50

SALADE MET GEGRILDE GROENTE

€11,50

VISSALADE

€11,50

SALADE MET GEROOKTE KIP

€11,50

SALADE GEITENKAAS

€11,50

Met appel en mangochutney

TOSTI’S

Onze Robuuste tosti’s worden in de pan gebakken
En worden Geserveerd met een frisse salade.

Met Pesto, kaas en zongedroogde tomaatjes
U kunt kiezen uit wit of volkoren brood.

BROADSJE SÛN

€8,-

Friberne beenham, Tynjetalerkaas, salade en komkommer, tomaat en mosterddille dressing
(ook als vega optie).

HUISGEMAAKTE GEITENKAASSALADE

€8,-

Met ui, paprika, honing en walnoten

KIPFILET

€9,-

ZALM

€9,50

BRIE

€8,-

BROODJE HUMMUS

€8,50

HUISGEMAAKTE MAKREELSALADE

€8,

SKOFT

€9,50

Truffelmayonaise, spek en rauwkost

Met zongedroogde tomaatjes, walnoten, balsamico dressing en rauwkost

In huis gerookt, met roomkaas en garnalen

Met gegrilde groentes

Een mokje soep, een broodje kroket
en een uitsmijter ham/kaas. (ook als vega optie)

FRIBERNE BEENHAM

€8,-

WENTELTEEFJES VAN SÛKERBÔLE

€7,50

UITSMIJTER MET SPINAZIE

€8,-

UITSMIJTER MET SPEK

€8,-

UITSMIJTER MET HAM EN KAAS

€8,-

TWEE KROKETTEN MET BROOD

€8,75

Ui, champignons en Riperkrite kaas

Pannenkoeken worden standaard geserveerd met poedersuiker en stroop

PANNENKOEK NATUREL

€6,-

MET APPEL, KAAS OF SPEK

€8,-

Al onze speciale pannenkoeken worden
geserveerd met een salade.

PANNENKOEK VENUS

€12,50

PANNENKOEK PLUTO

€12,50

PANNENKOEK NEPTUNUS

€12,50

PANNENKOEK MARS

€12,50

PANNENKOEK DE MELKWEG

€10,50

Met geitenkaassalade, peer en honing.

Met geitenkaas, peer en spek.

Ui en tomaat

Keuze uit: rundvleeskroketten met mosterd,
garnaalkroketten met cocktailsaus of
groentekroketten met mangochutney.

Wij gebruiken biologische bloem van molen ‘t Lam uit
Woudsend. Het meel wordt daar gemalen tussen de molenstenen en komt zonder toevoegingen bij ons.

Met zalm en roomkaas.

Met vier kazen uit de streek.

Met Nutella en rood fruit.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden
voor allergieen of dieetwensen

THEE, KOFFIE EN ZOETIGHEID

ONZE SPECIALITEIT

Met honing en walnoten

WARME BROODJES

Met zalm, makreel, garnaaltjes, roomkaas en
rauwkost

PANNENKOEKEN

BROODJES

In huis gerookt, met uitgebakken spek
en pestomayonaise

Met hummus en rauwkost

SALADES

Een goede lunch begint met lekker vers brood.

Theesoorten €2,35
PLANETARIUMTHEE. Een eigen kruiden-melange van

steranijs, jeneverbes, pepermunt, venkel, zoethout
en cranberry

ZORGELOOS. Rustgevende kruidenthee met venkel, sinaasappel, appel, kaneel, gember, brandnetel en kruidnagel

DARJEELING MELANGE. Mooi goudkleurige zwarte thee met
een aangenaam kruidig aroma

EARL GREY. Zwarte thee met bergamot (citrus)/
Een bloemige klassieker uit India

LOVELY LEMON. Een zwarte thee met citroen
KEIZERS 7 KOSTBAARHEDEN. Een melange van groene en

zwarte thee, met rozenbloemblad en zonnebloembloesem

CHINA GUNPOWDER. Een heerlijke klassieke groene thee
JASMIJN CHUNG HAO. Groene thee met de bloemige smaak
van jasmijn

KOFFIESOORTEN
KOFFIE

€2,35

KOFFIE VERKEERD

€2,85

ESPRESSO

€2,25

DUBBELE ESPRESSO		

€2,75

CAPPUCCINO		

€2,75

FLAT WHITE

€3,25

LATTE MACCHIATO

€2,95

IJSKOFFIE

€3,75

CHOCOLADEMELK

€2,65

CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM

€3,-

FRJENTSJERTER KOFJE

€5,75

IRISH COFFEE

€5,75

DOKKUMER KOFJE

€5,75

HAVERMELK VOOR IN DE KOFFIE

€0,75

SENCHA LEMON. Heerlijk frisse groene thee met citroengras en citroen

DE GLIMLACH VAN MONA LISA. Een zoete groene thee met
aardbei en rozenbloesem

CHAMPAGNE CASSIS. Gemengde witte en groene thee,

met verbeneblad, citroen, rode & zwarte bessen en bloese

ROOIBOS APPEL. Rooibos vruchtenthee met stukjes appel
BOSVRUCHTEN. Zwarte vruchtenthee met vlierbes, bramen
en framboos

KOKOS MELOEN THEE. Een zomerse thee met stukjes appel,
kokosnoot en meloen

VERSE MUNTTHEE. Thee gemaakt met verse muntblaadjes.
Geserveerd met honing

VERSE GEMBERTHEE. Thee met verse gember en
een schijfje citroen. Geserveerd met honing

ZOETIGHEID
HUISGEMAAKTE APPELTAART

€3,25

HUISGEMAAKTE APPELTAART Met slagroom

€3,60

FRYSKE ORANJEKOEK		

€2,50

FRYSKE TIRAMISU

€3,25

BANANENBROOD

€2,-

VEGANTAART

€3,-

CARROTCAKE

€3,50

BLONDIE Met pecannoten en cranberries

€3,-

MOOI FUT. Een proeverij van zoetigheid

€7,50

foar de swietbek
GEBAK VAN DE DAG (vraagt u onze medewerkers)

€3,50

KOFFIE/THEE MET APPELGEBAK

€5,-

Thee
voor mee
Wilt u thuis ook genieten van een kopje thee,
of wilt u iemand thee cadeau geven? Wij maken
graag een zakje voor u klaar.
€2,50

THEE, KOFFIE EN ZOETIGHEID

Tip!

high tea

Wil je een high tea zoals je
deze kent uit de films? een
beetje klassiek of juist fries
‘SMûk’? Wij zorgen voor onze
lekkerste huisgemaakte hapjes
en beste thee’s.
Vraag onze medewerkers naar
de mogeleijkheden.

WIJN

FRIS EN KOUDE DRANKEN
SPRITE

€2,45

CASSIS

€2,45

FANTA

€2,45

FEVER-TREE BITTER LEMON

€3,50

FEVER-TREE TONIC

€3,50

FEVER-TREE GINGER ALE

€3,50

FEVER-TREE GINGER BEER

€3,50

COCA COLA

€2,45

COCA COLA LIGHT

€2,45

ICE TEA GREEN

€2,75

ICE TEA (SPARKLING)

€2,75

EARTH STILL

€2,75

EARTH SPARKLING

€2,75

RIVELLA

€2,75

MELK

€1,95

KARNEMELK

€1,95

CHOCOMEL

€2,45

FRISTI

€2,75

APPELSAP (TROEBEL)

€2,75

VERSE JUS

€3,45

KARNE-JUS		

€3,45

BIEREN
BRAND 0,25L (VAN DE TAP)

€2,75

BRAND 0,5L (VAN DE TAP)

€4,95

PLANETENPILS (LOKAAL BIER)

€3,-

PLANETENPILS HEMELS 0.0% (LOKAAL BIER)

€3,-

GRUTTE PIER BLOND

€4,50

GRUTTE PIER WITBIER

€4,50

GRUTTE PIER TRIPEL

€4,75

AMSTEL RADLER

€3,-

AMSTEL RADLER 0.0%

€3,-

HEINEKEN 0.0%

€3,-

SOMERSBY CIDERS

€3,50

Vraag onze medewerkers naar de smaakjes

RODE WIJN (per glas)
PORTADA

€3,95

Een niet te zware rode wijn van zwart fruit,
soepele tannines.

WITTE WIJN (per glas)
VEYRAC CHARDONNAY BLANC.

€3,95

VEYRAC SAUVIGNON BLANC.

€3,95

RIESLING MOSEL.

€3,95

Een fris type Chardonnay met een droge,
fruitige middellange afdronk.

Zachte stijl Sauvignon blanc, fruitig, levendig,
in harmonie met een frisse afdronk vol citrus

Fris, met een zoetje.

ROSÉ WIJN (per glas)
VEYRAC ROSE.

€3,95

Een droge stijl rose. Zeer fruitig in smaak en
geur: een harmonie van aardbei, lychee en
mango.

< LEKKER EN NOFLIK >
STADSTUIN PLANKJE

€15,95

BROODPLANKJE

€7,50

FRIES KAASPLANKJE

€9,-

NACHO’S

€9,50

KAASSTICKS ( 10 st.)

€5,50

PORTIE BITTERBALLEN (6 st.)

€5,95

PORTIE GROENTEBALLEN (6 st.)

€5,95

Een ruim belegd plankje met kaasjes, groentes
met dip, worst en brood met huisgemaakte
smeersels (voor ongeveer 2 personen)

Royaal gevuld plankje met brood en verschillende smeersels & olijven

Met Riperkrite kaas, Bleu de Wolvega
en Tynjetaler

Met rode ui, paprika, tomaat, jalapeño
en guacemole en chilisaus

FRIS, BORREL EN SNACK

