Voorgerechten
Historische pleisterplaats
De Stadsherberg

Friese carpaccio

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.
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.

Carpaccio van Fries weiderund, gerookt en in
Beerenburg gemarineerd met geraspte Stokâlde
Fryske kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise en toast

12,95

Vispalet
Met huisgerookte zalm, Hollandse garnalen,
gegratineerde waddenoester, gerookte forel en
wakame salade

12,95

Bietenterrine
Terrine van gele en rode biet met geitenkaas, rucola,
appelkaantjes en appel-balsamico dressing

9,95

Sticky kip
Gerookte en met honing geglaceerde kipfilet met
Friese bacon, appel-roomkaas salade en zwarte
bessendressing

9,95

Peer uit de oven
Gevulde peer uit de oven met bleu de Wolvega, krul
van Bjirmenham en toast

8,95

Escargots
Biologisch gekweekte slakken in kruidenboter, ui,
knoflook en tomaat

11,50

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

9,50

Soepen
Thaise currysoep
Met gemarineerde black tiger garnalen

6,50

Ossenstaartsoep
Met Madeira en bosui

6,50

Uienroomsoep
Met kaaskletskop van Riperkrite tsiis

6,50

Tomatensoep
Met licht pikante chorizo

De Stadsherberg ligt als
echte 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 stadscentrum.

6,50

Hoofdgerechten
Vleesgerechten

Visgerechten

Dry aged rib-eye (225gram)
Fries weiderund rib-eye van de grill, gepofte
aardappel gevuld met kruidenroom, krokante
spek en kruiden-tomatenchutney

Rol van snoekbaarsfilet
29,95

Canette de barbarie
Gebakken eendenborstfilet met gegrilde
groenten, pastinaakmousseline en rode wijnjus

21,50

Drie stuks sliptong geserveerd met geglaceerde
peen en hollandaisesaus

Stoofpotje van witvis, zalm, black tiger garnalen
en diverse groenten, geserveerd met breekbrood

34,95

Te zien op de borden of vraag het een van onze
medewerkers
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen en een mix van broccoli
en bloemkool met roomsaus en kaas

Quiche & quiche
17,50

17,50

Quinoa burger
Geserveerd op een bietenbroodje met licht
pikante zoete aardappelmousseline, gemengde
salade, Tynjetaler en truffelmayonaise

Extra te bestellen:
Frisse salade
Frites met echte mayonaise

Gegrilde bloemkool
Bloemkool gegrild met honing en harissa,
geserveerd met basmati rijst en tomatenketjapsalsa

27,95

19,95

Hoofdgerecht van de dag

Vegetarisch
Duo van quiche met rode groenten gegratineerd
met rode pestokaas en quiche met groene
groenten gegratineerd met groene pestokaas

22,95

Visstoof
22,50

T-bone steak (500gram)
Gegrilde T-bone steak met een bosje friet,
zeezout en bruchettaboter

Noorse winterkabeljauw met Hollandse garnalen,
zoete aardappelpartjes en dille-kappertjessaus

Slibtong (heel)
19,95

Ossobuco
Langzaam in tomatensaus gegaarde
kalfsschenkel geserveerd met stamppot
prei-pesto en tomatensaus

23,95

Skreifilet

Varkenshaas medaillons
Omwikkeld met spek en geserveerd met quiche
Lorraine en Beerenburg-mosterdsaus

Gevuld met huisgerookte zalm
en kruiden crème fraîche, geserveerd met groene
asperges en kruidenolie

17,50

3,50
3,50

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

19,50

