lunchkaart

LEKKER
LOKAAL

LEVERANCIERS

We werken met lokale leveranciers voor alle Friese producten.
Zo levert ambachtelijke slagerij Menno Hoekstra uit Anjum ons ham
van friberne varkens maar ook het gehakt voor onze hamburger van
Fries weiderund. Deze Schotse Hooglanders grazen op de weiden in
het natuurgebied bij Lauwersmeer. Onze dagverse vis komt uit lokale
wateren en wordt geleverd door IDA Visservice uit Grou. Henk Zuidema
verbouwt meer dan 100 bonenrassen op biologische wijze. Wij kiezen
voor een oer-Fries boontje voor onze vegetarische pastei: Friese Wâld
Beantsjes ofwel de Friese gele woudboon. Onze kaas komt van de
melkkoeien van Zuivelboerderij de Gelder uit Tynje.

BROOD
Uit de tuin 

7.50

Onze clubsandwich met huisgemaakte spread van seizoensgroente en heerlijke huisgemaakte
licht gezouten aardappelchips in de schil

Ambachtelijke Friese ham 

7.50

Ambachtelijke slagerij Menno Hoekstra uit Anjum levert ons beenham van friberne varkens
afkomstig van varkenshouder Bouwmeester met stallen in Drogeham en Buitenpost.
Wij serveren deze heerlijke ham op bruin brood met huisgemaakte seizoenspesto

Huisgemaakte makreelsalade 

8.75

Een frisse salade met makreel gevangen langs de Nederlandse kust.
Geserveerd met dungesneden venkel en frisse kappertjes

Friese boerenkaas 

6.75

Deze rauwe koemelkkaas komt van kaaszuivelboerderij de Gelder uit Tynje.
De kaas is zacht van smaak en serveren we met huisgemaakte tomatenjam

Kroketten
2 kroketten op bruin brood met mosterd uit Warten

7.75

WARM
Soep van het seizoen

4,50

Onze huisgemaakte soep wordt gemaakt van verse seizoensgroenten en
is altijd vegetarisch, gluten- en lactosevrij

Thus Burger

9.75

Een hamburger van Fries Lauwersmeerrund op een Leeuwarder bierbroodje geserveerd
met huisgemaakte ketchup, tomaat, komkommer, sla, kaas, huisgemaakte uienmarmelade

Jutterszakje

11.50

Met de vangst van de dag uit lokale wateren maken we onze versie van fish & chips,
geserveerd met huisgemaakte frites in schil en huisgemaakte ravigottesaus

Friese Pastei 

9.50

Wij kiezen voor een Oer-Fries boontje voor de vulling van onze pastei van bladerdeeg:
het Friese Wâld Beantsje, ofwel de Friese gele woudboon

SALADE
Seizoensalade met dagverse buffelmozarella

9,75

Salade met gemengde salade, ingemaakte seizoensgroenten, croutons en dagverse
mozzarella van Nederlandse buffels van een boerderij in Grootegast, een klein plaatsje
op de grens met Friesland.

SPECIALS
Verrassingslunch

13.75

Keuzestress? Laat je verrassen door ons plankje met een hartig belegd broodje,
een seizoenssoep, huisgemaakte zoetigheid én een smoothie van de dag

Gezonde keuze

6.75

Geniet van onze verse hangop geserveerd met huisgemaakte granola, de smoothie
van de dag en een huisgemaakte zoete lekkernij

High Tea

19.50 per persoon

Een selectie van onze lekkerste hartige en zoete huisgemaakte hapjes,
inclusief een pot thee

Heeft u een dieetwens of allergie? Vertel het ons en we doen ons best u van dienst
te zijn. Zo is het altijd mogelijk om een glutenvrij of lactosevrij gerecht te bestellen.

WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Slagroom
Verse muntthee
Thee

2.50
2.50
4.00
2.60
2,75
2,75
3,50
2,50
0,50
3,50
2,50

(earl grey, rooibos, groene thee, champagne cassis, vruchtenthee, thee van het seizoen)

GEBAK

Appeltaart 
Oranjekoek 
Huisgebak 
Muffin 
Koek van de dag 
Fries suikerbrood 

3.50
3.25
3.50
2.95
2.25
1.75

KOUDE DRANKEN

Pepsi, Pepsi light, Sisi, 7-up, Bitter Lemon, Tonic,
Sourcy rood, Sourcy blauw, Cassis, Ice Tea, Ice Tea Green, Rivella
Fristi
Chocomel
Appelsap
Sinaasappelsap
Smoothie van de dag
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C /cafethus

2,50
2.50
2.75
3.00
3.50
3.50
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