
De Stadsherberg 

  

HoHoofdgerechten 
 

Vleesgerechten 
 

Dry aged rib eye (225 gram) van de grill 
Met huisgemaakte zwarte knoflookboter 26,95 
 

Kip caprese 
Ingesneden boerderij kipfilet en gevuld met sud’n sol tomaten, mozzarella, pesto en verse basilicum 19,50 
 

Lamsstoofpot 
Geserveerd met een lente- ui stamppot, pijnboompitten en rucola 19,50 
 

Rumpsteak uit de pan 
Ingesmeerd met een knoflook-rub en gegratineerd met brie 19,95 
 

Varkenshaas medaillons 
Omwikkeld met spek, gegratineerd met tynjetaler kaas en met een beerenburg- mosterdsaus 19,50 
 

Visgerechten 
 

Huisgerookte licht zoete zalmfilet  
Gepekelde en huisgerookte zalm met doperwten puree en een kerriesaus 21,50 
 

Visstoof  
Gemaakt met witvis, zalm, black tiger garnalen en diverse groenten 19,50 
 

Vegetarisch 
 

Asperge- lasagne  
Met Hollandse asperges, groene asperges, pesto, roomsaus en gegratineerd met Stokâlde Fryske 17,50  
 

Gevulde zoete aardappel 
Met diverse groenten, noten en gegratineerd met veganistische ‘’kaas’’ 17,50  
 

Asperges a la flamande   
Geserveerd met kookaardappelen en hollandaise saus en keuze uit zalm of beenham 21,50 
 

Hoofdgerecht van de week     Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
Wekelijks wisselend gerecht 17,50  een aardbeienrabarber, warme groenten en 

gebakken aardappelen of frites met echte mayonaise 

Voorgerechten Soepen 
 

Friese carpaccio rolletjes van runderrookvlees 
Gevuld met tynjetaler kaas, kaantjes van Friese 
coppa en Vlielande cranberry dressing 9,95 
 

Garnalen salade 
Met Hollandse, roze en black tiger garnalen 
appel, bosui, dille en citroenmayonaise  12,50 
 

Voorjaarssalade 
Met lauwwarme geitenkaas van lokale “molkerij”, 
walnoten, druiven en appel-honingdressing 10,50 
 

Voorgerecht van de week   
Wekelijks wisselend gerecht 9,50 
 

 

Aspergesoep  
Met  zalm of beenham 5,95 
 

Tomatensoep 
Met kruidenolie en room  5,95 
 

Friese mosterdsoep 
Met uitgebakken spek en bosui 5,95 
 

Soepen worden geserveerd brood en boter 



De Stadsherberg 

  

Desserts 
 

Friese tiramisu 
Huisgemaakte tiramisu gemaakt met beerenburg als Friese twist 4,95 
 

Chocolade brownie 
Met noten, gekarameliseerd zeezout en geserveerd met chocolade schotsen  5,95 
 

Dessert van de week  
Wekelijks wisselend gerecht 5,50 
 

Kinderen 
 

Visfriet 6,50 
 

Kipnuggets (6 stuks) 6,50 
 

Kipspies met satésaus 7 
 

Spareribs 8 
 

Frikandel of kroket 6,50 
 

Al deze gerechten worden geserveerd met salade, frites met mayonaise en appelmoes 
 
Schatkistje 2,25 
 

Magnum 2,50 
 
 


