
 

De Stadsherberg is lid van Euro – Toques 
 
Vanaf januari 2004 hebben de koks van Hotel Restaurant "De Stadsherberg" 
in Franeker zich aangesloten bij Euro-Toques. Dit is een Europese vereniging 
van professionele koks die werken volgens het principe "weten wat we eten". 
Euro-Toques maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de 
voedingsindustrie en verplicht daarom haar leden om te werken volgens een 
erecode. In deze erecode zijn onder andere de volgende regels vastgelegd: 
Het werken met de best mogelijke kwaliteit van grondstoffen. Bijvoorkeur van 
eigen bodem. Geen gebruik maken van voedsel dat genetisch gemanipuleerd is, 
of chemische toevoegingen of extra zoetstoffen bevat. 
Alle gerechten veel verse streekproducten worden in eigen keuken bereid, 
zodat er een zuivere smaak in de gerechten blijft. 
 
 

Soepen 

 
Paddenstoelensoep met verse tijm en truffel 4,95 
Tomatensoep met chorizo en kruidenolie 4,95 
 
De soepen worden geserveerd met huisgebakken brood en boter 
 

Lunchsalades 

 
Gemengde salade met vleeswaren uit eigen regio 13,95 
Gemengde salade met diverse soorten vis 13,95 
Vegetarische salade met groenten en geitenkaas 13,95 
 
De lunchsalades worden geserveerd met huisgebakken brood en boter 
 

 

 

 

Belegde broodjes 

 
Rauwe ham met gebakken paddenstoelen en truffel mayonaise 6,50 
Runderrookvlees met geitenkaas en balsamicodressing 7,50 
BLT (spek, sla en tomaat) met chilisaus 7,50 
Zalm uit eigen rokerij met bieslook roomkaas 7,50 
Fries broodje gezond met tynjetaler, Friese coppa,ei, sla, komkommer,  
paprika, ui en tomaat 7,50 
Brie met walnoten, rucola en honing 7,50 
 
U heeft de keuze uit huisgebakken wit- of bruinbrood  
 

Warme lunch gerechten 

 
Stokbrood warme beenham met honing-mosterdsaus 7,50 
Twee ‘’groenten’’ kroketten op brood (Heeren van Loosdrecht) 8,25 
Twee ‘’rundvlees’’ kroketten op brood Heeren van Loosdrecht) 8,25 
Twee ‘’garnalen’’ kroketten op brood (Heeren van Loosdrecht) 9,50 
Tosti XL Italiaans focacia brood met beenham en kaas 6,95 
Tosti XL Italiaans focacia brood met geitenkaas, appel en honing 7,50 
Tosti XL Italiaans focacia brood met chorizo, kaas en tomaat 7,75 
 
Heeft u vragen over allergenen?  
Dan kunt u altijd terecht bij ons, vraag naar de mogelijkheden!  
 


