Dranken
Warme dranken

Koffie / Espresso €2,30
Dubbele Espresso €3,20
Cappuccino / Caffè latte €2,60
Latte Macchiato €3,10
Thee €2,30
Verse muntthee €2,80
Warme chocolademelk €2,50
(met slagroom) €2,90

Bieren

Heineken €2,50
Heineken 0.0% €3,00
Wieckse witte €3,10
Wieckse rosé €3,20
Liefmans Fruitesse / Yell’oh €3,60
Radler (0.0%) €3,20
Palm €3,50
Desperados €4,20
Apple Bandit €3,60
Duvel €4,30

Koude dranken

Pepsi / Pepsi max €2,40
7up €2,40
Sisi Orange €2,40
Cassis €2,50
Tonic / Bitter Lemon €2,50
Ginger Ale €2,50
Ice Tea (green) €2,50
Rivella (cranberry) €2,50
Jus d’orange / Appelsap €2,50
Sourcy blauw / rood €2,40
Sourcy 0,75 cl €4,60
Fristi / Chocomel €2,50

Affligem
Blond
Dubbel
Trippel
€4,10

Brand
Weizen
IPA
Dubbel bock
€3,90

Gin Tonic €8,Met Tranquery
Gin en Royal
Club Tonic

Wisseltap
Vraag naar
onze
wisselende
speciaalbieren

Wijnen

Huiswijnen vanaf €3,75
(Vraag naar onze wijnkaart)

Dessertkoffie

Irish Coffee €7,50
(met Jameson whiskey)
French Coffee €7,75
(met Grand Marnier)
Spanish Coffee €7,50
(met licor 43 of Tia Maria)
Italian Coffee €7,50
(met Amaretto)
Dokkumer Koffie €6,50
(met Friese Beerenburg)

Bij de borrel
Brood

Stokbrood €4,50
met kruidenboter
Mandje brood €6,75
diverse soorten brood met
kruidenboter, tapenade en aïoli
Turks brood met aïoli €4,75

Uit de frituur

Net even anders

Chorizo kroketjes €6,50

Kaasstengels €6,50
8 stuks met tomatensalsa

Probeer Affligem blond samen
met de kaasstengels.

Tomaat Mozzarella kroketjes €6,50
Gamba staartjes met aïoli €6,50

Combineeer de chardonnay
van Maison du Bosquet met onze
gambastaartjes

Portie gemarineerde olijven €4,50
Klassiek: Heineken van de tap met
een portie bitterballen

Bitterballen €6,50
10 stuks, met mosterd
Oosterse hapjes €6,50
loempia’s en Dim Sum
met chilisaus

Dubbel zo lekker!

Nacho’s € 6,50
Met geraspte kaas, salsa,
chilisaus en guacamole

Lunch
Salades

Salade Bleu de Wolvega €11,50
met noten, blauwe schimmelkaas en balsamicostroop
Salade gerookte kip €10,50
met zure appel, komkommer,
cherry tomaatjes en spekblokjes
Pasta salade tonijn €10,75
met tomaat, pijnboompitten,
pesto, komkommer en
parmezaanse kaas

Plates

Plate saté van de haas €12,95

Pastinaaksoep €6,50
met gerookte amandel
Natuurlijk serveren wij brood
bij onze salades en soepen

Tosti Ham & Kaas €4,50
drie laagse tosti met ham en kaas

Plate spare-ribs €12,95
Plate kip Kiev €12,95
Bij onze plates serveren wij
verse friet en salade met
huisgemaakte dressing

Bourgondische tosti €4,95
drie laagse tosti met brie en salami

Wraps

Gerookte zalm €7,95
met bieslook, crème fraîche, sla,
komkommer en tomaat
Gerookte kip €7,95
met roomkaas, komkommer, appel,
sla, tomaat en pijnboompitten

Soepen

Pomodori tomatensoep €6,25
met gehaktballetjes

Tosti’s

Ouderwets lekker!

Twee ambachtelijke kroketten
op bruin- of witbrood €7,50

Uitsmijters

Drie kakelverse eieren met:
Ham / Kaas €7,50
Salami / Kaas / Tomaat €7,95
Spek / Kaas €7,95
Kies uit bruin- of witbrood

Lunch
Belegde broodjes

Zoete Ambacht €6,95
lichtzoete kaas met een rijke
smaak met gemengde sla
en rauwkost

Carpaccio €9,50
met pesto, rucola, pijnboompitten,
parmezaanse kaas, olijven en
zongedroogde tomaten.

Tonijn €7,95
huisgemaakte tonijnsalade
met rode ui, kappertjes, tomaat,
komkommer en gemengde sla

Gerookte zalm €7,95
met bieslook crème, komkommer,
gemengde sla en tomaat

Geitenkaas €7,95
met honing, noten, appel, rucola
en balsamicostroop

Bij al onze belegde broodjes kunt
u kiezen tussen een stokbroodje,
Waldkorn bol of een Italiaanse bol.

Restaurant Onder de Kelders
is gevestigd op een voor
Leeuwarden historische locatie.
Begin 15e eeuw was het
gebied waar u nu zit namelijk
het handelscentrum van
Leeuwarden. Men handelde er
voornamelijk in bier, vandaar
ook de naam Bierkade.
Het restaurant zelf bestaat uit
uitgebreide huiskelders die
toebehoorden tot de panden
aan de Kelders.
Deze grachtenkelders van het
“Utrechtse Model” werden
gebruikt voor opslag van goederen en de kades als laad- en
losplaats.

Diner voorgerechten
Koude voorgerechten

Carpaccio €10,95
met rucola, olijven, pesto, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
en zongedroogde tomaatjes
Zalmtartaar €10,95
frisse zalmtartaar met saffraan
mayonaise, komkommer en toast

Salades

Warme voorgerechten

Paddestoelen hachee €10,50
afgeblust met bier, getopt met
geraspte Zoete Ambacht
Pomodori tomatensoep €6,25
met gehaktballetjes
Pastinaaksoep €6,50
met gerookte amandel

Bleu de Wolvega €11,50
met noten, blauwe schimmelkaas
en balsamicostroop

Brood

Salade gerookte kip €10,50
met zure appel, cherry tomaatjes,
komkommer en spekblokjes

Mandje diverse soorten brood €6,75
(stokbrood, Waldkorn en
Turks brood) met kruidenboter,
tapenade en huisgemaakte aïoli

Pasta salade tonijn €10,75
met tomaat, pijnboompitten,
pesto, komkommer en Parmezaanse kaas

Mandje stokbrood €4,50
met kruidenboter

Turks brood €4,75
met huisgemaakte aïoli

Drie gangen
keuzemenu €32,50
Stel zelf uw drie gangen
menu samen uit onze
voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten en
nagerechten

“Winter” Specials*
Hollandse Snert €6,50
*uitsluitend verkrijgbaar tijdens
het seizoen
Alle voorgerechten worden
geserveerd met brood

Diner hoofdgerechten
Onze “klassiekers”

Saté van de haas €16,95
gemarineerde varkenshaas
medaillons met satésaus,
gebakken uitjes en kroepoek
Spare-Ribs €18,50
met knoflook- en chilisaus
Ossenhaaspuntjes €19,50
met gebakken groenten en
rode wijnsaus

Vleesgerechten

Rundersteak €18,50
met gebakken groenten en keuze
uit paddenstoelen-/ pepersaus of
huisgemaakte kruidenboter
Kip Kiev €16,95
met roomkaas gevulde kipfilet,
geserveerd met gebakken
groenten

Drie gangen
keuzemenu €32,50
Stel zelf uw drie gangen
menu samen uit onze
voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten en
nagerechten

“Winter” Specials*

Hertenbiefstuk €23,50
met cranberry compote
Wildpeper €19,50
van hert, zwijn en haas

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frieten en/of
gebakken aardappelen. Daarnaast een frisse salade, knoflookcroutons,
rauwkost en huisgemaakte dressing
Alle specials worden geserveerd met eigen gemaakte hete bliksem
* de winterspecials zijn uitsluitend verkrijgbaar tijdens het seizoen

Eendenborst €22,50
met sinaasappelsaus

Diner hoofdgerechten
Vegetarisch

Pasta Pesto €16,50
met pestoroom, gemengde
noten en gebakken groenten

Vegetarische stoof €16,50
met gebakken groenten
en gele rijst

Bourgondische wrap €15,50
wrap met brie, gemengde
noten en gebakken groenten

Paddestoelen risotto €15,50
rijk gevuld met diverse soorten
paddestoelen

Kindermenu’s
Kipfingers €7,95
Saté €8,50
Spareribs €8,50
Vissticks €7,95
Kroket €7,50
Frikandel €7,50

Alle kindermenu’s worden
geserveerd met verse frieten,
appelmoes en mayonaise

Al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
verse frieten en/of
gebakken aardappelen.
Daarnaast een frisse salade,
knoflookcroutons, rauwkost
en huisgemaakte dressing

Drie gangen
keuzemenu €32,50
Stel zelf uw drie gangen
menu samen uit onze
voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten en
nagerechten
Vis

Zalmfilet €20,95
op de huid gebakken, geserveerd
met een smakelijke vissaus
Vis potje €18,95
rijk gevuld met groenten en diverse
soorten vis

Diner nagerechten
IJs

Chocolade lava taartje €7,95
met vanille roomijs en slagroom

Crème brûlée €7,95
met een bol ijs en slagroom

Dame blanche 7,95
drie bollen vanille ijs met warme
chocoladesaus en slagroom

Klein ijsje €3,95
twee bollen ijs met slagroom
en vruchtensiroop

Wentelteefje €7,95
van Fries suikerbrood met vanille
roomijs, Licor 43 siroop
en slagroom

Fries kaasplankje €9,95
verschillende soorten streekkazen
met toast en cranberry compote

Dessertkoffie

Irish Coffee €7,50
(met Jameson whiskey)
French Coffee €7,75
(met Grand Marnier)
Spanish Coffee €7,50
(met licor 43 of Tia Maria)
Italian Coffee €7,50
(met Amaretto)
Dokkumer Koffie €6,50 (met Friese Beerenburg)

Drie gangen
keuzemenu €32,50
Stel zelf uw drie gangen
menu samen uit onze
voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten en
nagerechten

Digestief

Glen Talloch €4,25
Johnny Walker black label €6,25
Famous Grouse €4,50
Glenfiddich €6,25
Jameson €5,25
Jack Daniels €5,50
Shlyger juttersbitter 3,25
Jägermeister €3,25
Friese Beerenburg €2,75

