Voorgerechten
Historische pleisterplaats
De Stadsherberg
Al voor 1820 was het een bekende pleisterplaats
met een herberg voor de vermoeide reiziger,
stalhouderij voor de paarden met een eigen
“hynstewaed” (een soort zwembad waar de
paarden konden worden gewassen), als ook een
wagenmakerij en een aanlegsteiger voor de
trekschuiten. Het was destijds een plek waar het
een komen en gaan was van mensen die onderweg
waren en die van slaapplaats en eten moesten
worden voorzien.
Deze functie ging langzaam verloren. In latere
tijden moesten de herbergiers het meer hebben van
de plaatselijke evenementen en kaatswedstrijden.
Zo was het in die tijd heel gebruikelijk dat een
herbergier zelf een kaatswedstrijd organiseerde om
zo gasten naar zijn herberg te trekken. De
toenmalige eigenaar deed dit ook en wel gewoon
hiervoor op straat. Hieraan dankt de straat dan ook
haar naam: Oud Kaatsveld.
De permanente commissie der Franeker kaatspartij
is ooit in deze herberg opgericht. Het door deze
commissie opgezette kaatstoernooi, de PC, is
inmiddels uitgegroeid tot het grootste
kaatsevenement in Friesland en de wereld.

Hertenrug carpaccio
Carpaccio van gemarineerde en gerookte
hertenrugfilet met blauwe bessen, walnoten, geraspte
geitenkaas, basilicummayonaise en toast

14,95

Coquilles
Met pompoenmousseline, veldsla en wortelchips

12,95

Wild proeverij (per 2 personen)
Met gekonfijt eendenboutje, wildzwijnham,
huisgerookte eendenborst, lolly van wildpaté en
vijgenchutney

11,50
p.p.

Bietentartaar
In krokante wortelwrap met sjalot, kappertjes, vegan
feta, salad pea en balsamicostroop

9,95

Escargots
Biologische wijngaardslakken met cherry tomaten,
knoflook en bosui gestoofd in roomsaus

11,95

Voorgerecht van de dag
Te zien op de borden of vraag het een van onze
medewerkers

9,50

Tegenwoordig is De stadsherberg een uitstekend
restaurant met een serre en terras aan het water,
waar wij nu op een eigentijdse manier onze gasten
ontvangen en verzorgen in een herberg waar dat al
honderden jaren het geval is geweest.

Soepen
Tomatensoep
Met Parmezaan crouton

6,50

Ossenstaartsoep
Dubbelgetrokken bouillon met omeletreepjes

6,50

Paddenstoelenroomsoep
Met truffelroom

6,50

Curry vissoep
Met kokos, gember en zalm

De Stadsherberg ligt als echte
oude herberg net buiten de
binnenste lijn. Deze lijn komt
overeen met de oude
verdedigingswerken en
vroegere stadsgrens van
Franeker. De grachten en
bolwerken rondom het oude
stadscentrum.

6,50

Hoofdgerechten
Vleesgerechten

Visgerechten

Dry aged ribeye (250 gram)

Zalm & kabeljauw

Met geroosterde knolselderij en spek-tijmboter

32,50

Zalm- en kabeljauwfilet met zoete aardappel frites
en tuinkruidenroomsaus

23,95

Roodbaarsfilet

Steak en steak
Combinatie van rundersteak en hertensteak
omwikkeld met spek geserveerd me hete
bliksem en een jus van calvados

Op de huid gebakken en geserveerd met venkel,
groene asperges en saffraan-botersaus

Eendenborst
Op de huid gebakken wilde eendenborstfilet met
sinaasappelglazuur, rode kool stamppot,
appel- en sinaasappelchips

22,95

23,50

Gebakken schelvisfilet geserveerd op gestoofde
groene groenten en kruiden in roomsaus

21,50

Te zien op de borden of vraag het een van onze
medewerkers

Frisse salade
Frites met echte mayonaise

Stamppot rolletjes
Spruitjesstamppot en zoete aardappel stamppot
in een bladerdeegjasje met gekarameliseerde
noten

17,50

Venkel-sinaasappelrisotto
Met gegrilde pompoen geglaceerd in maple
syrup en met gebakken beukenzwammetjes

17,50

Winterse lasagne
Met ricotta, bospaddestoelen, truffel, tijm en
Riperkrite kaas

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelgratin en witlof met roomsaus en kaas
Extra te bestellen:

Vegetarisch

17,50

21,95

Hoofdgerecht van de dag

Varkenshaas
Met Parmezaanse-mosterdkorst, gegrilde
pompoen, krokante honing spek en
rozemarijnjus

23,95

Schelvis in het groen

Duo van haas en haas
Wilde hazenrugfilet en hazenpeper met
aardappel-truffelpuree

23,95

3,50
3,50

Heeft u vragen over allergenen?
Dan kunt u bij onze gastheer of gastvrouw terecht

Let op! Graag willen wij onze gasten erop attent maken
dat de wildgerechten ondanks de zorgvuldige bereiding
nog steeds hagel kunnen bevatten.

19,50

