LICHTE LUNCH
de lunch is te bestellen van 11:00 – 16:00 uur

Tosti Thús 6,50
Een heerlijke tosti van de grill van wit brood met Tynjetaler kaas, tomaat
en huisgemaakte seizoenspesto

Soep van de dag 5,25
Onze soep wordt gemaakt van de lekkerste groenten uit het seizoen
en is vegetarisch en lactosevrij, geserveerd met een Pompeblêd broodje
Pompeblêdbroodjes zijn gemaakt volgens Friese culinaire traditie.
Deze 100% biologische desembroodjes worden gebakken van oude graanrassen:
Lavettarwe, Sint Jansrogge en boekweit.

BROOD
Clubsandwich

10,50

Wij serveren de clubsandwich zoals hij hoort, op rustiek wit
brood met daarbij huisgemaakte aardappelchips in de schil

Uit de tuin 

8,75

Onze vegetarische variant op de clubsandwich met
ingemaakte groenten, roomkaas en veldsla

Gerookte heek

9,50

Getoast bruin brood belegd met knapperige Romaine sla,
gerookte makreel en een frisse relish van kappertjes,
rode ui en peterselie

Ambachtelijke ham 

7,90

Deze heerlijke beenham van Fribernevarken wordt geserveerd
op rustiek bruin brood met huisgemaakte seizoenspesto

Friese Tynjetaler kaas 

7,75

Deze rauwe koemelkkaas is zacht van smaak en serveren we met huisgemaakte tomatenjam

C /cafethus

SALADE
Salade It Griene Libben12,95
Samengestelde salade van verse en ingemaakte producten uit de biologische tuin
It Griene Libben, met een lamsham van slagerij Menno Hoekstra
Dagelijks wordt bij De Molkerei de verse geitenmelk verwerkt tot de bekende Friese geitenkaas.
Deze wordt op natuurlijke wijze bereid, waardoor de geitenkaas een eigen karakter heeft.

LUNCH SPECIALS
12 uurtje 

14,50

Keuzestress? Laat je verrassen door een hartig belegd broodje met daarnaast
een klein kopje seizoensoep, frisse venkel salade en een glas sap van de dag
Al ons vlees komt van Slagerij Menno Hoekstra uit Anjum, die producent is met het Fryslân Culinair
Label: Deze bedrijven brengen streekproducten op de markt en onderscheiden zich daarbij door hoge
kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame teelt, kweek of productie.

Kroketjes van waddengarnaal

11,50

Drie kroketten van waddengarnalen op bruin brood met venkel salade
en gezouten citroen mayonaise

Kroketten op brood 8,25
Twee kroketten op bruin brood met mosterd uit Warten
Liever één kroket? 

4,95

‘Flammkuche’ Friese stijl11,75
Een Duitse klassieker in een Fries jasje, met Friese achterham, zure room,
ynjetalerkaas en uienjam

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie,
laat ons dit gerust weten dan kunnen wij u
adviseren bij het maken van uw keuze.

LEKKER
LOKAAL

