
 

  

Historische pleisterplaats De Stadsherberg 
 

De Stadsherberg kan bogen op een rijk historisch verleden. 
Al voor 1820 was het een bekende pleisterplaats met een herberg voor de vermoeide 

reiziger, stalhouderij voor de paarden met een eigen “hynstewaed” (een soort zwembad 
waar de paarden konden worden gewassen), als ook een wagenmakerij en een aanlegsteiger 

voor de trekschuiten. Het was destijds een plek waar het een komen en gaan was van 
mensen die onderweg waren en die van een slaapplaats en eten moesten worden voorzien. 

 
Deze functie ging langzaam verloren. In latere tijden moesten de herbergiers het meer 

hebben van de plaatselijke evenementen en kaatswedstrijden. Zo was het in die tijd heel 
gebruikelijk dat een herbergier zelf een kaatswedstrijd organiseerde om zo gasten naar zijn 
herberg te trekken. De toenmalige eigenaar deed dit ook en wel gewoon hiervoor op straat. 

Hieraan dankt de straat dan ook haar naam: Oud Kaatsveld. 
 

De permanente commissie der Franeker kaatspartij is ooit in deze herberg opgericht. Het 
door deze commissie opgezette kaatstoernooi, de PC, is inmiddels uitgegroeid tot het 

grootste kaatsevenement in Friesland en de wereld. 
 

Tegenwoordig is De stadsherberg een uitstekend restaurant met een serre en terras aan het 
water, waar wij nu op een eigentijdse manier onze gasten ontvangen en verzorgen in een 

herberg waar dat al honderden jaren het geval is geweest. 
 

Voorgerechten Soepen 
 

Ribeye carpaccio   
Carpaccio van gemarineerde en gerookte ribeye met 

sinaasappeldressing, pecorino en groente chips 11,50  
 

Friese escargots   
Bereid met tomaat, ui, knoflook, feta en geserveerd met 

knoflook toast 9,95  
 

Coquilles    
Licht gebakken met een puree van wilde spinazie en 

doperwten en een kreeftensaus 11,95  
 

Geitenkaas crème brûlée   
Geserveerd met gemengde sla, vijgen compote, walnoten 

en vijgen-notenbrood 9,50  
 

Serranoham rolletjes   
Dungesneden Serranoham met kruiden crème fraîche, 

pijnboompitten en gemarineerde shiitake 9,95  
 

Proeverij “De Stadsherberg”   
Een heerlijke proeverij van diverse soorten vlees, vis en 

kaas uit eigen regio 12,50  
 

Voorgerecht van de dag  
Te zien op de borden of vraag het onze medewerkers 8,50 

 

Ossenstaartsoep 

Met Madeira en bosui 5,95  
 

Friesche mosterdsoep 
Met gebakken spekjes 5,95 
 

Thaise rode currysoep 

Met black tiger garnalen 5,95  
 

Wortel-preisoep  

Met pijnboompitten 5,95  
 

 



 

  

Hoofdgerechten 
 

Vleesgerechten 
 

Tournedos van Fries weiderund 
Met geflambeerde paddenstoelen, ui en spek 29,95  
 

Sukade steak 
Gegrilde sukade steak ingesmeerd met een knoflook-uienrub geserveerd met roseval aardappelen 

en truffelboter 22,95  
 

Franekerstoofpotje 
Een runderstoofpoje met Friese kruidkoek en Grutte Pier Elixer (een krachtig Beerenburg bier) met 

een prei-pesto stamppot en een klein glaasje Grutte Pier Elixer 19,95  
 

Canette de barbarie 

Eendenborstfilet met rode wijnjus, gegrilde mini groenten en tuinkruidenmousseline 21.50  
 

Gevulde varkenshaas 

Varkenshaas gevuld met roomkaas en omwikkeld met spek 19,95  
 

Visgerechten 
 

Skrei  
Filet van winter kabeljauw met in roomboter gegaarde bospeen, Hollandse garnalen en een 

roomboterjus 21,95  
 

Rol van snoekbaarsfilet 
Gevuld met huisgerookte zalm en kruiden crème fraîche met een spies van black tiger garnalen en 

een kruidenolie 23,50  
 

Doradefilet 
Geserveerd met een bietenrisotto, krul van krokante spek en schaaldierensaus 21,50  
 

Op de huid gebakken zalmfilet 
Met mix van blanke en groene tagliatelle en een Bleu de Wolvegasaus 19,95  
 

Vegetarisch  
 

Ratatouille taart 
Gelaagde hartige taart van diverse groenten, bataat en feta 16,95 
 

Lasagnette 
Gevuld met schorseneren, broccoli, pesto en gegratineerd met Bastiaans blauw 16,95 
 

Oosterse rode linzenstoof 

Met zoete aardappel, tomaat en kokosmelk geserveerd met naanbrood en saffraan rijst 16,95  
 

Hoofdgerecht van de dag 
 

Te zien op de borden of vraag het onze medewerkers 19,50 
 
 

Al onze gerechten worden met een bijpassend garnituur geserveerd. 
 

Extra te bestellen:  Frisse salade    3,50 
Frites met echte mayonaise  3,50 

 

Alle gerechten met het   logo kunnen glutenvrij geserveerd worden heeft u verder nog vragen 
over allergenen? Dan kunt u bij onze gastheer of gastvrouw terecht. 



 

  

Desserts 
 
Trio van chocolade 
Chocoladetaart, roze chocolade mousse en  
chocolade-vanille-koekjesijs 7,95 
 

Appel-peer strudel 
Warm geserveerd met boerenroomijs en 
vanillesaus 7,75 
 

Crème brûlée van Fries suikerbrood 
Met kaneelijs en Hollands genoegen 7,75  
 

Dame blanche 
Boerenroomijs, chocolade schotsen en 

chocoladesaus 7,50  
 

Onze dessert wijnen 
 

El Candado Pedro Ximenez Valdespino deze 
sherry is een perfecte dessertwijn voor bij zoete  
en chocolade desserts, ook mooi bij kaas 4,75 
 

 
Grand dessert 
Diverse lekkernijen met bijpassend likeur  

(vanaf twee personen) 8,50 p.p.  
 

Kaasplankje van Friese en Franse kazen 
Verschillende soorten kaas geserveerd met honing, 

druiven, toast en een klein glas rode port 12,95  
 

Stadsherberg koffie (koffie naar keuze) 
Huisgemaakte Friese tiramisu en luxe bonbon 5,95 
 

Dessert van de dag  
Te zien op de borden of vraag het onze 
medewerkers 6,95 
 

 
 

Muscat de Beaumes de Venise is een heerlijke 
dessertwijn die mooi past bij verschillende soorten 
desserts met fruit, honing, bladerdeeg of ijs 4,65 
 

Warme dranken Samengestelde koffiedranken 
 

 

Verse thee (diverse smaken) 2,25  
Koffie 2,35  
Cappuccino 2,75 

Espresso 2,25  
Dubbele espresso 2,75  
Flat white 3,15 
Koffie verkeert 2,85  
Latte macchiato 2,95 
Espresso macchiato 2,55 
 

 
 

Frjentsjerter koffie 

Franeker babbelaar, koffie en ongezoete geslagen 
room 5,95 
 

Dokkumer koffie 

Sonnema Beerenburg, basterdsuiker, koffie en 
ongezoete geslagen room 5,95  

 

Ierse koffie 
Jameson whiskey, basterdsuiker, koffie en 
ongezoete geslagen room 5,95 
  

Italiaanse koffie 
Di Saronno Amaretto, koffie en ongezoete 
geslagen room 5,95  

 

Franse koffie 
Grand Marnier, koffie en ongezoete geslagen room 
5,95  

 

Spaanse koffie 

Tia Maria of met Licor 43, koffie en ongezoete 
geslagen room 5,95 
 

Baileys koffie 
Baileys, koffie en ongezoete geslagen room 5,95  

 

 
 

Likeuren  

 
 

Di Saronno Amaretto 4,25 
Drambuie 4,25  
Cointreau 4,25 
Licor 43 4,25   
Grand Marnier rood 4,25 
Kahlúa 4,25 
Baileys 4,25  
Dom Bénédictine 4,25  
Sambuca 4,25 
Tia Maria 4,25 
Limoncello 3,00 
 
 

Oud Kaatsveld 8 - 8801 AB Franeker 
0517-392686 - info@stadsherbergfraneker.nl 

www.stadsherbergfraneker.nl 
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