Koude dranken

Bieren

Pepsi2,85
Pepsi Light 
2,85
Sisi2,85
7-up 
2,85
Tonic 
3,00
Bitterlemon 
3,00
Ginger Ale 
3,00
Cassis 
2,85
Ice tea sparkling 
2,85
Ice tea green 
2,85
Rivella 
2,85
Sourcy sprankelend 
2,85
Sourcy naturel 
2,85
Chocomel 
2,85
Fristi 
2,85
Verse volle melk 
2,30
Karnemelk
2,30
Limonade glas 
2,00

Heineken van de tap 
Nuchter Heit (0,1%) 
We hebben een wisselend assortiment Friese bieren,
de bierkaart staat op u tafel.

Wijnen
Wit4,00
Rose4,00
Rood 
4,00

Voor bij ut slokje
Tynjetaler kaas en Friese droge worst

8,85

Met mosterd uit Warten en uienjam van Thús.

Bitterballen 

Sappen

8,50

Kald Kletske bier bitterballen (7 stuks) geserveerd met grove mosterd uit Warten.

Smoothie (diverse smaken)

Bittergarnituur9,35

groot 

4,85
5,95

Verse jus d’orange 
Appelsap troebel 

3,95
3,65

klein 

3,10
3,10

Ook vegetarisch te bestellen.

Broodplankje 

7,55

Rustiek brood met huisgemaakte dipjes.

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

Het Fries Museum is de locatie voor evenement of vergadering. Ons
goed bereikbare gebouw leent zich uitstekend voor uiteenlopende
evenementen: van een professionele presentatie tot een luxe diner of
vergaderen met inspirerend uitzicht.
Café Thús verzorgt indien gewenst en volledig vergader-lunch of
borrelarrangement met verse, huisgemaakte producten.
Kijk voor meer informatie op www.friesmuseum.nl

C /cafethus

Lunch (11:00 tot 17:00)

Café Thús, het café in het Fries Museum in het hart
van Leeuwarden, is onlosmakelijk verbonden met
het karakter van de provincie. Met onze kaart spelen
we in op het Friese Karakter; stoer, authentiek en

Voor de kleine fijnproever

Soep van het seizoen 

5,75

tot een borrel met Friese bieren, van Tynjetaler kaas
tot mosterd uit Warten. Bij een bezoek aan het
Fries Museum kun je Café Thús niet overslaan.

5,50

Tosti ham/kaas 

4,95

Onze soep wordt gemaakt van verse ingrediënten van het seizoen en
is vegetarisch en lactosevrij. De soep wordt geserveerd met een stuk

eigenzinnig; van een heerlijk stuk Friese Oranjekoek

Broodje aap met jam of Tynjetaler en sap van de dag 

heerlijk rustiek bruin brood.

Thús lunch specials
Mata Hari’s sûkerbôle 

8,25

Keuze stress? 12-uurtje een gevuld kistje laat je verrassen
met een hartig belegd broodje, een broodje kroket,
een klein kopje seizoenssoep en een glas sap van de dag.

14,75

Toast van Fries suikerbrood met lauwwarme geitenkaas en honing,
kruidensalade, uienjam en kruim van noten.

Warme dranken
Koffie 
Espresso 
Dubbele espresso 
Espresso macchiato
Dubbele espresso macchiato 
Cappucino 
Koffie verkeerd 
Latte macchiato 
Warme chocomel 
Slagroom
Choco de Luxe 

Broodje zalm saumon fume aux hollandaise 
2,75
2,75
4,15
2,85
4,45
3,10
3,10
3,85
2,95
0,65
4,00

Een Franse Klassieker Rustiek brood met gerookte zalm, zoet zure komkommer,
lauwarme hollandaise, geplukte kruiden en venkelsalade.

Onze klassieker club sandwich 

11,75

Rustiek wit brood van de gril met kruidenmayonaise,tomaat, onze eiersalade,
krokant spek, kipfilet,uienjam en daarbij huisgemaakte aardappelchips.

Club sandwich uit de tuin

11,50

Rustiek bruin brood met roomkaas, zoetzure groenten van het
seizoen, kruidensalade,gepofte rode biet en kruim van noten.

Salade speldenkussen 

Warme chocomel de luxe met slagroom, marshmallow en chocochunks.

10,75

13,55

Een goedgevulde salade, met een knipoog naar de borduur tentoonstelling.

Thee
Diverse soorten losse thee van de markt 
Verse Muntthee met honing 
Verse Gemberthee met honing 
Thee special 

Een waar kunstwerkje op je bord. Gemaakt van zoetzure groenten, kaascroutons,

2,75
3,75
3,75
3,75

overheerlijke broodspelden. Gepresenteerd als een mooi speldenkussen

Broodjes zoals Thús

Met kruiden en smaken van de dag, vraag ernaar bij de bediening.

Tosti Thús 

Appeltaart 

uienjam, krokant spek, Friese achterham, tomaat en pesto van Thús.

3,85

Heerlijke oudhollandse appeltaart.

Tosti boerenkaas 

7,60

Tosti van wit brood met Tynjetaler kaas, tomaat en pesto van Thús.

Met slagroom

0,65

Friese Oranjekoek 

3,85

Broodje Tynjetaler kaas 
Typisch Friese lekkernij gevuld met amandelspijs.

De zoete verleiding van Lorenzo 

7,95

Een heerlijke tosti van de grill van wit brood met Tynjetaler kaas,

Lekkers bij de koffie

8,00

Tynjetaler, deze rauwe koemelkkaas is zacht van smaak en serveren
we met huisgemaakte tomaten jam.

4,10

Wisselend gebak.

Broodje ambachtelijke ham 

8,50

Rustiek brood met slagers achterham, geserveerd met pesto van kruiden
uit de tuin en Tynjetaler kaas en krokantjes van Friese droge worst.

Kaasbroodje 

3,10

Saucijzenbroodje 

3,10

Krokketten op brood 

Combi deal een kop koffie/thee met een punt 
oudhollands appelgebak en slagroom 

6,25

Johan’s pannetje 
15,00
Op donderdag tot en met zaterdag (vanaf 17.00 uur) serveren
wij een overheerlijke warme hap. Johan’s pannetje, een wisselend
menu dat ook altijd in vega te bestellen is. Kijk op het krijtbord
wat er deze keer in Johan’s pannetje zit of vraag de bediening.
Het pannetje wordt standaard geserveerd met huisgemaakte
salade en friet.

8,90

Twee kroketten op rustiek brood met een zoete mosterd uit Warten.
Liever één kroket? 

4,95

Huisgemaakte friet met kruidenmayonaise 

4,25

Wakker worden bij Thús (9.00-10.30 uur)10,00
Op zaterdag en zondag kunt u bij ons uitgebreid ontbijten,
want een goed ontbijt is de beste manier om je dag goed
te beginnen! Geniet van onze yoghurt met huisgemaakte
granola, sap van de dag of een kopje koffie of thee,
rustiekbrood met Tynjetaler en tomatenjam.

