
DESSERT

Grand dessert (vanaf 2 pers.)   11 p.p.
een selectie van de favoriete nagerechtjes, 

hoogstpersoonlijk samengesteld
door onze Chef Peter

CHEF'S 
FAVO-
RITES

Friese kaasplank     15
vijf soorten Friese kaas met pruimenbrood, appelstroop en walnoten

Appel crumble     8
warm appeltaartje met vanille-ijs en salted caramel

Banana cheesecake     9
cheesecake van banaan met mascarpone-abrikoos ijs

en knapperige meringue

Crème brûlée    8
zachte crème brûlée van citrus met duindoornijs en slagroom

Witte chocolade en framboos     9
witte chocolademousse, chocolate chip cookie,  

chocolade frambozenijs en frambozengel

Friandise     5
ambachtelijke bonbons voor bij de koffie

Fire sorbet     8
vers fruit, frambozencoulis en sorbetijs met slagroom

DINER

Allergie of dieet?
meld het aan de bediening

WIFI netwerk: Fire-Gasten
Wachtwoord: Leeuwarden058

 Trouwen, feesten, 

vergaderen, private dining 

en logeren in een 

www.catshuisleeuwarden.nl



Broodplankje     7,5 
vers gebakken breekbrood met wisselende huisgemaakte smeersels  

Oesters, ½ dozijn 15 of per stuk 3
verse oesters van het wad met een vinaigrette van rode wijnazijn

en sjalot geserveerd met citroen

Om het vuurtje
Om het vuurtje

   vast op te stoken
   vast op te stoken

Vlees van de Chef      dagprijs
vraag onze bediening naar ons wisselende vleesgerecht

VOOR

HOOFD

Tomaten-paprikasoep     6
van geroosterde tomaat en paprika, basilicumolie en bosui

Friese mosterdsoep      6
met grove mosterd van Pake Oeds, droge worst en tuinkruiden

Garnalenbisque      7
Hollandse garnalen van het wad, room en Frysk Hynder

Chef’s soep      6
vraag onze bediening naar onze wisselende, huisgemaakte soep

SOEP

VleesVlees
Spareribs     24

spareribs van de Kamado Joe met een lak van Jack Daniels,
knoflooksaus en barbecuemayonaise

XXL Fire Burger     16,5   
Frysk Black Angus met uienringen, barbecuemayonaise,

tomaat, ui, spek, spiegelei, sla en kaas

Tournedos on Fire    26
200gr tournedos met pittige knoflook sambaljus en brood 

Ouderwets lekkere biefstuk     21
kogelbiefstuk van Frysk Black Angus, ratatouille, rösti en eigen jus  

Thaise lams curry     19
authentieke Thaise curry met vers gewokte groentes en basmati rijst

     
Saté van kippendijen     17

royale spies van kippendijen met pikante satésaus,
seroendeng, kroepoek en basmati rijst

VisVis
Tonijn in krokante sesamkorst      24

krokant gegrilde tonijn met oosters gemarineerde groentes,
tzatziki en zoete aardappel

Gebakken sliptong (3 stuks)      23
hele in roomboter gebakken sliptong met citroen,

peterselie en remouladesaus

Vis van de Chef      dagprijs
vraag onze bediening naar onze wisselende vis

VeganVegan
Thaise groente curry     18

licht pittige curry met groene kruiden couscous,
geserveerd met naanbrood

Avocado Burger     19
een avocado burger op een bieten bun met

gepofte trostomaatjes geserveerd met
zoete aardappel friet en vegan wasabi mayonaise

VOOR DE UKKIES

Proeverij van de Chef      13 p.p.
selectie van voorgerechtjes samengesteld door onze Chef Peter

Rundercarpaccio      10 
rundercarpaccio, rucola, kappertjes, olijven,

geroosterde pittenmix, ‘Âlde Fryske’ kaas,
truffelmayonaise en knoflookcroutons

Friese charcuterie      11
coppa di Akkrum, kloosterham, droge worst, wafel van Parmezaan,

pijnboompitten, noten sla en tapenade van zontomaten 

Huisgerookte paling      14
kroketje gevuld met paling,

mousse van paling en op toast geserveerde paling

 Garnalencocktail      12
in Harlingen gepelde waddengarnaaltjes met 

frisse salade van appel en ‘Frysk Hynder’ whiskysaus 

Burrata     10
Italiaanse verse kaas van mozzarella en room met gepofte

trostomaatjes, gel van geroosterde paprika, pesto,
rucola en pijnboompitjes

Krokante Flammkuchen      11 (kan ook vegetarisch )
krokante pizzabodem met crème fraîche, gemarineerde

paddenstoeltjes, rucola, amandelen en gerookte tamme eendenborst

Tonijn     12
kort geroosterde tonijn, sojasaus, wasabi, wakame en avocado

Gamba’s a la plancha     11
pikant gemarineerde gamba’s in sambal knoflookolie

MAALTIJDSALADES

Seafoodsalade     17
huisgemaakte tonijnsalade, waddengarnaaltjes,

gamba’s, palingmousse, krokante inktvisringen, zontomaat,
rode ui, gekookt ei en kruidendressing met

een knapperige bladerdeegstengel

Vegan salade      15
gebakken tofu, quinoa, gegrilde groentes, pluksla,

pistachenoten, tomaat, paprika en avocado 

Caesarsalade     15
ansjovis, gekookt ei, gerookte kip, kropslaharten, bacon,

rode ui, tomaat, komkommer, cashewnoten,
Caesardressing en ‘Fryske Âlde’ kaas

Poké bowl       16
keuze uit tofu , tonijn of kip 

met rijst, avocado, edamame bonen, watermeloen,
ananas, sojasaus, wasabi, wakame en

verse gemarineerde groentes

SC Cambuur     8
mini pizza met tomaat, kaas en ham

Politiebureau     8
pannenkoekjes met versiersels

De Brandweer     8
mini hamburger met frietjes, mayonaise en appelmoes

De Oldehove     8
frikandel met frietjes, mayonaise en appelmoes

Het Zaailand     8
kipnuggets met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kinder ijsbeker     6
zelf kiezen en samenstellen met onze koks met

slagroom en snoepjes

DessertDessertDessertDessert

veganistische gerechtenvegetarische gerechten

Al onze gerechten worden standaard geserveerd met friet,
compote en rauwkost. Eventueel uit te breiden met

gebakken aardappels of warme seizoensgroenten voor €3


