
LUNCH

 Trouwen, feesten, 

vergaderen, private dining 

en logeren in een 

GEBAK

Monchou gebak    3,8
huisgemaakt monchou gebak
volgens recept van Chef Peter

CHEF'S 
FAVO-
RITE

Appelgebak     3,8
ambachtelijk bereid appelgebak met  echte slagroom

Oranjekoek     3,5
authentieke Friese oranjekoek met echte slagroom

Meringue gebak     3,8
met pecan noten en caramel

Fries suikerbrood     3,5
twee plakjes met roomboter

Friandise     5
ambachtelijke bonbons voor bij de koffie

Wisselend gebak     3,8
vraag onze bediening naar het gebak van de dag

Allergie of dieet?
meld het aan de bediening

WIFI netwerk: Fire-Gasten
Wachtwoord: Leeuwarden058

www.catshuisleeuwarden.nl



Ljouter 12 uurtje     11 
soep naar keuze, twee sneetjes donkergranen oerbrood 

met rundercarpaccio en een ambachtelijke
Fryske Black Angus kroket  

veganistische gerechtenvegetarische gerechten

BELEGD OERBROOD

KoudKoud
Gerookte zalm     11

belegd met in Harlingen gerookte zalm, huisgemaakte tzatziki,
mesclun-sla, rode ui en kappertjes 

Supergezond     9,5
gerookte kip, avocado, rucola, pesto, gekookt ei,

zontomaat en superfood notenmix

Rundercarpaccio     10
rundercarpaccio, pestomayonaise,

geroosterde pittenmix, mesclun-sla en Âlde Fryske kaas

Tonijnsalade     9
huisgemaakte tonijnsalade met appel en kappertjes,

geserveerd met rode ui en mesclun-sla  

WarmWarm
Paddenstoelen     9

gemarineerde paddenstoelen met mesclun-sla,
hazelnoot en truffelmayonaise

Brie     9
warme brie met honing, rucola, walnoten en selderijsalade 

Beenhouwersham     8
warme beenhouwersham met mesclun-sla en mosterddillesaus

Pulled chicken     9
langzaam gegaarde kip van de Kamado Joe barbecue 

met coleslaw en barbecuesaus

LUNCHSPECIALS

MAALTIJDSALADES

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

pistachenoten, tomaat, paprika en avocado 

Seafoodsalade     17
huisgemaakte tonijnsalade, waddengarnaaltjes,

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

een knapperige bladerdeegstengel 

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

Visafslag 12 uurtje     13
soep naar keuze, twee sneetjes donkergranen oerbrood met  

gerookte zalm met huisgemaakte tzatziki en
een ambachtelijke garnalenkroket  

Vegetarisch 12 uurtje       12
soep naar keuze, twee sneetjes donkergranen oerbrood met  

Heksenkaas, avocado, tomaat en een ambachtelijke groentekroket

Fire Burger     14,5
hamburger van Frysk Black Angus met BBQ mayonaise, tomaat,

ui, spek, spiegelei, sla en kaas | geserveerd met friet

Gewrapte Kipdippers     9
wrap gevuld met krokante kip, mesclun-sla,

honingmosterdsaus en gedroogde uitjes 

Uitsmijter Fire     9
drie eieren met gebakken groentes, ham, kaas en spek

Omelet       12
omelet zacht gebakken met groene kruiden

Kroketten op brood     9 / 1 2 / 10
keuze uit Fries rundvlees-, garnalen- of groentekroketten  

twee ambachtelijke kroketten op oerbrood

Boerenyoghurt       8
boerenyoghurt met biologische huisgemaakte granola,

honing, roodfruit en blueberry muffin

GRILLED FOCCACIA

De Brandweer     8
mini hamburger met frietjes, mayonaise en appelmoes

De Sirene     4
tosti ham en kaas

Het Zaailand     8
kipnuggets met frietjes, mayonaise en appelmoes

De Tandarts     4
broodje met zoet beleg naar keuze

De Oldehove     8 
frikadel met frietjes, mayonaise en appelmoes

SC Cambuur     8
mini pizza met tomaat, kaas en ham

Politiebureau     8
pannenkoekjes met versiersels

Kinder ijsbeker     6
zelf kiezen en samenstellen met onze koks met slagroom en snoepjes

VOOR DE UKKIES

Grilled ham and cheese     6
foccacia met ham en kaas 

Grilled goat cheese     8
foccacia met geitenkaas, walnoot,

rucola en honing mayonaise

Grilled fishersman’s sandwich     8
foccacia met tonijnsalade, rode ui, tomaat en kaas 

keuze uit donkergranen, wit of mais
tegen meerprijs is uw broodje ook glutenvrij te verkrijgen

SOEP

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
wisselende huisgemaakte soep

door onze Chef Peter
vraag de bediening naar de soep van de dag

CHEF'S
SOEP


