Drankenkaart
Koude dranken
Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Caffè latte
Latte Macchiato
Thee
Warme chocolademelk
(met slagroom)

€2,50
€2,50
€3,50
€2,80
€2,80
€3,30
€2,50
€2,75
€3,00

Verse thee
Verse muntthee
(met honing)

Gemberthee
Citroenthee met thijm

Pepsi / Pepsi Max
7Up
Sisi Orange
Cassis
Tonic / Bitter Lemon
Ginger Ale
Ice Tea / Ice Tea Green
Rivella / Rivella cranberry
Jus d’orange / appelsap
Sourcy blauw / rood
Sourcy 0,75 cl blauw / rood
Fristi / Chocomel

€2,60
€2,60
€2,60
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,60
€4,80
€2,70

Bieren
€3,00
€3,20
€3,20
€3,20

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 toebehoren 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.

Heineken (tap)
Heineken 0.0
Wieckse Witte
Wieckse Rosé
Liefmans Fruitesse
Amstel Radler
Amstel Radler 0.0%
Palm
Desperados
Apple Bandit
Duvel
Affligem blond/dubbel/tripel
Brand (vraag de bediening welke

€2,70
€3,20
€3,30
€3,40
€3,80
€3,40
€3,40
€3,70
€4,40
€3,80
€4,50
€4,30
€4,20

Brand wij schenken)

Witte wijn
Sauvignon blanc
Chardonnay

€4,20
€4,20

Rosé
Merlot rosé

€4,20

Rode wijn
Wifi?
Kelders terras
Wachtwoord: eenhelefijnedag

Merlot
Cabernet Sauvignon

€4,20
€4,20

Gin & tonic

€8,50

Tanqueray gin / Royal Club tonic

Tijdelijke lunch 				

& borrelkaart

Belegde broodjes
Zoete Ambacht				€7,50

Stokbrood 				€4,75

Lichtzoete kaas met een rijke smaak. Met
gemengde sla en rauwkost.

Met kruidenboter.

Tonijn 					€8,50
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui,
kappertjes, tomaat, komkommer en gemengde sla.

Mandje brood			€7,25
Diverse soorten brood met kruidenboter,
tapenade en aïoli.

Geitenkaas 					€8,50

Uit de frituur

Warme geitenkaas met honing, noten, appel,
gemengde sla en balsamicostroop.

Bitterballen 				€7,75

Carpaccio					€9,75

9 stuks, met mosterd.

Met huisgemaakte pesto, rucola, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas, olijven en zongedroogde tomaat.

Oosterse hapjes			€7,75

Gerookte zalm				€8,50

Kaasstengels

Met bieslookcrème, komkommer, gemengde sla en
tomaat.

Loempia’s en dimsum, met chilisaus.

		€7,25

8 stuks, met chilisaus.

Gambastaartjes			€7,75
8 stuks, met aïoli.

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

Nacho’s 			

€7,50
Uit de oven met geraspte kaas en
chilisaus.

Sandwiches
Club sandwich kip				€9,25
Drie sneetjes getoast witbrood belegd met frisse sla,
komkommer, tomaat en gerookte kip.
Diagonaal doorgesneden en geserveerd met
tortillachips.

Club sandwich zalm			

€9,50

Extra toppings
- Rode ui			
+€1,-		
- Crème fraîche		
+€1,- Salsa			+€1,-Guacamole 		
+€1,-

Variant op de klassieke club sandwich. Diagonaal
doorgesneden en geserveerd met tortillachips.

Net even anders
Fries kaasplankje		

€10,75

Verschillende soorten streekkazen. Met toast
en cranberry compôte.
Wifi?
Kelders terras
Wachtwoord: eenhelefijnedag

Friese droge worst		

€6,75

Met mosterd.

Portie gemarineerde olijven
Heeft u een allergie? Geef het door aan de bediening!

€4,50

Tijdelijke lunchkaart
			

Wifi?
Kelders terras
Wachtwoord: eenhelefijnedag

Salades
Salade Blue de Wolvega 			

€11,75

Met noten, blauwe schimmelkaas en
balsamicostroop.

Salade gerookte kip			

€11,75

Met appel, komkommer, cherrytomaatjes en
spekblokjes.

Pasta salade tonijn				€11,75
Met tomaat, pijnboompitjes, huisgemaakte pesto,
komkommer en Parmezaanse kaas.

Plates
Plate saté van de haas

€14,95

Plate halve kip		

€14,95

Plate schnitzel		

€14,95

Salade geitenkaas				€11,75
Met noten, warme geitenkaas en
balsamicostroop.

Bij onze plates serveren wij verse friet en
salade met een huisgemaakte
dressing.

Soepen
Pomodori tomatensoep			€6,50
Met gehaktballetjes.
(ook vegetarisch/veganistisch te verkrijgen)

Wraps

Mosterdsoep				€6,75
Met Friese droge worst.
(ook vegetarisch te verkrijgen)
Natuurlijk serveren wij brood bij onze salades en
soepen.

Wrap gerookte kip			

€7,95

Met roomkaas, komkommer, appel, sla, tomaat
en pijnboompitjes.

Gerookte zalm			€7,95
Met bieslook, crème fraîche, sla,
komkommer en tomaat.

Ouderwets lekker!
Twee ambachtelijke kroketten op
wit- of bruin brood.

€7,50

Tosti’s
Tosti ham / kaas				
€4,50
Tosti ham					€4,25
Tosti kaas					€4,25

Uitsmijters
Drie kakelverse eieren met:
Ham / kaas				€7,50
Salami / kaas / tomaat 		
€7,95
Spek / kaas 				
€7,95
Bij onze uitsmijters kunt u kiezen tussen
wit- en bruin brood.

Heeft u een allergie? Geef het door aan de bediening!

Tijdelijke dinerkaart
Voorgerechten
Plates

Brood
Stokbrood 					€4,75
Met kruidenboter.

Mandje brood				€7,25
Diverse soorten brood met kruidenboter,
tapenade en aïoli.

Salades
Salade Blue de Wolvega 			

€11,75

Met noten, blauwe schimmelkaas en
balsamicostroop.

Salade gerookte kip			

€11,75

Met appel, komkommer, cherrytomaatjes en
spekblokjes.

Met vlees
Black Angus steak		
€17,95
Black Angus burger
€14,95
Saté van de haas		
€14,95
Schnitzel			 €14,95
Halve kip			€14,95
Met vis
Sliptong			 €18,95
Vegetarisch
Bourgondische wrap
Pasta pesto			

€14,95
€15,50

Bij onze plates serveren wij verse friet en
salade met huisgemaakte dressing.

Pasta salade tonijn				€11,75
Met tomaat, pijnboompitten, pesto,
komkommer en Parmezaanse kaas.

Salade geitenkaas				€11,75
Met noten, warme geitenkaas en
balsamicostroop.

Nagerechten

		

Dame blanche			€7,95

Soepen

Drie bollen vanille roomijs met warme
chocoladesaus en slagroom.

Pomodori tomatensoep			€6,50

Vruchtenbowl			€7,95

Met gehaktballetjes.
(ook vegetarisch/veganistisch te verkrijgen)

Mosterdsoep				€6,75
Met Friese droge worst.
(ook vegetarisch te verkrijgen)
Natuurlijk serveren wij brood bij onze salades en
soepen.

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

Wifi?
Kelders terras
Wachtwoord: eenhelefijnedag

Heeft u een allergie? Geef het door aan de bediening!

