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WIJNEN
De wijnen van The Green Wine Company Greentrail uit Spanje
3 heerlijke BIOwijnen! Tussen de wijnranken groeien de bloemen en kruiden, vliegen
lieveheersbeestjes en zoemen de bijen. De biologische wijnboer geeft de natuur de
ruimte om het beste in de druiven naar boven te halen.
Zachte frisse droge witte wijn
Fruitige rosé
Zachte rode wijn

3,75
3,75
3,75

De wijnen van Daan en Elvira, de Friese eigenaren eigenaren van Chateau
de Marott in Frankrijk
Bij dit wijnhuis aan de voet van de Mont Ventoux worden de wijnen volledig
biologisch geproduceerd. De oogst wordt met de hand geplukt en de wijnmaker
was in 2012 de beste van de hele wereld! Ook leuk om te weten is dat dit stel
de wijnen vernoemt naar hun kinderen Luc, Jules en Niels.
Luc: verfijnde fruitige droge witte wijn
Jules: sappige droge rosé
Niels: stevige rode wijn

4,50
4,50
4,50

Wijnen speciaal gemaakt voor Friese wijnimporteurs, Frison uit Spanje
De naam van deze biologische wijnen is El Potro Frison: Het Friese Paard. De wijn
wordt gemaakt door een Spaansewijnboer, maar is ontwikkeld door 2 Friezen.
De Frison wijnen zijn al jarenlang een succes in Friesland en omstreken.
Sappige droge witte wijn
Volle droge rode wijn
Halfzoete witte wijn

Bij Thús schenken we wijnen en bieren met een verhaal.
We hebben ze gekozen omdat ze duurzaam gemaakt worden
met lokale ingrediënten en natuurlijk omdat ze allemaal heerlijk
smaken! We werken met kleine wijnboeren en bierbrouwers, daarom
kan het soms voorkomen dat iets even niet op voorraad is. Wilt u iets
vragen? Dat kan!

4,25
4,25
4,00

VOOR BIJ DE BORREL
Ambachtelijke Friese droge worst en Friese boerenkaas8.25
Tyntjetaler en Riperkrite tsiis, Friese droge worst van ambachtelijke slagerij Menno Hoekstra
uit Anjum geserveerd met mosterd uit Warten en huisgemaakte uienjam

Bitterballen met mosterd uit Warten6.75
Zeven bitterballen geserveerd met grove mosterd uit Warten

Broodplankje6.75
Bierbrood, rustiek wit en bruin brood geserveerd met huisgemaakte hummus, huisgemaakte
seizoenspesto en huisgemaakte kruidenboter. Leeuwarder bierbrood wordt gemaakt van
bierborstel, een restproduct van de bierproductie van Friese bieren, boordevol smaak en vezels

Gezond plankje 

8.50

Een rijkelijk gevuld kratje met huisgemaakte hummus, groentestengels, onze eigen
ongezouten notenmelange en huisgemaakte licht gezouten aardappelchips in de schil

BIEREN
Kâld Kletske Blond 6,5%

4,50

stevig blond bier; fruitig, vol van smaak en een lekkere bittere afdronk

Kâld Kletske Triple 7,8%

4,75

een kruidig bier met en frisse smaak en laag alcoholpercentage voor een tripel

Kald Kletske Wald Bock

4.75

Kleine Beer Blond 6%

3,95

een heerlijk fris blond bier van hoge gisting met de smaak van citrus

Kleine Beer Dubbel 7%

3,95

zoet donker bier met tonen van drop en een verwarmende afdronk

Cambier Zwaar Blond 9%

5,00

Vol, helder, kruidig en stevig. Gebrouwen met een heerlijke combinatie van hop en koyt.
Echt een genietbier!

Grutte Pier Tripel 8%

4,75

Als je een bier van Grutte Pier drinkt dan ervaar je iets, je maakt wat mee,
je proeft de passie voor bier. De Grutte Pier Tripel is een bier voor helden!

Nuchtere Heit
Dit alcoholarme biertje is niet alleen een vrolijke innemer, het zorgt er ook voor dat u met beide
benen op de grond blijft staan. De onvergiste moutsuikers geven een moutige en zoete smaak.

2,60

FRISSE DRANKEN
Pepsi, Pepsi Light, Sisi, 7-up, Bitter Lemon, Tonic,
Sourcy rood, Sourcy blauw, Cassis, Ice Tea, Ice Tea Green, Rivella
2.50
Fristi2.50
Chocomel2.75
Appelsap3.00
Sinaasappelsap3.50
Smoothie van de dag
3.50

WARME DRANKEN
Koffie2.50
Espresso
2.50
Dubbele espresso
4.00
Espresso macchiato
2.60
Capuccino2.75
Koffie verkeerd
2.75
Latte Macchiato
3.50
Warme chocomel
2.50
Slagroom
0.50
Thee2.50
Verse muntthee
3.50

GEBAK
Appeltaart 
3.50
Oranjekoek 
3.25
Huisgebak 
3.50
Muffin2.95
Koek van de dag
2.25
Fries suikerbrood 
1.75

Heeft u een dieetwens of allergie?
Vertel het ons en we doen ons best u van dienst te zijn.
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