G rand Café Wouters
Sfeervol op unieke locatie

Sophialaan 5 | 8911 AE Leeuwarden | 0582133668 | grandcafewouters.nl

Koud

Lunch

Frisse Versnapering 5,50
Griekse yoghurt, rood fruit, granola en gemengde
noten.
Brood Carpaccio 10,75
Heerlijke rundercarpaccio op dik gesneden brood
(wit of bruin) met rucola, gegarneerd met zongedroogde tomaatjes, Friese Riperkritekaas, noten
en huisgemaakte truffelmayonaise.
Weeklunch 8,50
Kijk voor in de kaart of informeer bij de bediening.
Vikingbrood Zalm 8,95
Luchtig brood met gerookte zalm, komkommer,
rucola en milde wasabimayonaise.
Waldkorn Beenhamsalade 8,95
Romige, huisgemaakte beenhamsalade met komkommer, tomaat en bosui.
Speltbol Geitenkaas (vegetarisch) 8,95
Zachte met honing besprenkelde geitenkaas van
De Molkerei met tomaat, rucola en notenmelange.
Waldkorn Tonijn 8,95
Rijk gevulde, huisgemaakte tonijnsalade met ei,
komkommer, tomaat en rode ui.

Warm
Rundvleeskroketten 8,75
Twee heerlijke rundvleeskroketten op
brood (wit of bruin) met roomboter
en mosterd.Liever frites?
Ook dat is mogelijk.
Twaalfuurtje 11,00
Weeksoep met drie
plakken brood
(wit of bruin) belegd
met een rundvleeskroket,
gebakken ei en
huisgemaakte tonijnsalade.

Lunchtijden
Wij serveren
lunch van 10:30
tot 17:00. Hierna
kunt u genieten
van onze hoofdgerechten!

Balletje Brood 8,50
Huisgemaakte gehaktbal op dik gesneden brood (wit of
bruin) met satésaus.
Biefstukpuntjes Brood 11,00
Malse biefstukpuntjes op brood (wit of bruin) met gebakken ui, champignons en kruidenboter.
Wouters Burger de Luxe 16,95
Beefburger van Frysk Black Angus rijkelijk belegd met
gebakken ui, champignons en paprika. Geserveerd met
frites, mayonaise en hamburgersaus.
Saté Royal 17,50
Malse varkenshaassaté op een bedje licht pittige
Javaanse koolsalade en taugé.
Met stokbrood & kruidenboter of frites & mayonaise.
Clubsandwich 9,75
Getoast brood belegd met gebakken kip en bacon,
kaas, sla, tomaat, komkommer, ei en mayonaise.
Kleine trek? Een halve sandwich is ook mogelijk.

Feest, vergadering of partij?

U bent bij Grand Café Wouters altijd aan het juiste adres.
Ook voor uw feest, vergadering of partij. Bent u nieuwsgierig
naar onze mogelijkheden? Vraag onze medewerkers!
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Lunch
Maaltijdsalades
(met stokbrood en boter)

Vis Salade 13,95
Met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade,
gemarineerde gamba’s en wasabikruidendressing.
Geitenkaas Salade (vegetarisch) 13,95
Met zachte geitenkaas van De Molkerei, zongedroogde tomaten, notenmelange en een frisse
mangohoningdressing.
Caesar’s Salade 13,95
Met gebakken kip en bacon, croutons, ansjovis,
ei, Parmezaanse kaas en een kruidendressing.

Tosti’s

(dik gesneden maïsbrood van onze bakker Tromp)
Tosti kaas en/of ham en/of salami 5,00
Met kaas van kaashandel Van Dijk en
beenham.
Tosti Hawaï 5,50
Met kaas van kaashandel Van Dijk, beenham en verse ananas.
Tosti Toscane 5,75
Met serranoham, mozzarella, zongedroogde
tomaatjes en pesto.
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Oosterse Salade 13,95
Met gemarineerde biefreepjes, taugé, sperziebonen, kroepoek, cashewnoten en een lichtpittige
chilidressing.

Eiergerechten

huisgemaakte soepen

Italiaanse Omelet 9,75
Een omelet gevuld met zongedroogde tomaatjes, paprika, champignons, pesto, ui en olijven.
Naar keuze met de pittige gorgonzola of de milde
mozzarella.

Mosterdsoep met spekjes (kan vegetarisch) 5,50
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Onze uitsmijters 8,75
Drie gebakken eieren met ham, kaas, rosbief of
zalm. Heeft u liever een combinatie? Alle combinaties zijn mogelijk! (0,25 of 0,50 extra)

Weeksoep 5,00
Kijk voor in de menukaart of informeer bij de bediening.

Uitsmijter Royal 9,75
Drie gebakken eieren, rijkelijk belegd met bacon,
ui, champignons en kaas.

Tomatensoep met balletjes (kan vegetarisch) 5,50
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

wifi - wachtwoord
Netwerk:
Wachtwoord:

Grandcafewouters
8925hk20
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diner
voorgerechten
Broodplank 5,00
Een warme bruine bol met kruidenboter, pesto, en tomatentapenade.
Vitello Tonnato 9,30
Dungesneden kalfsfricandeau met huisgemaakte tonijnmayonaise, gegarneerd met
kappertjes, zwarte olijven en rucola.
Rundercarpaccio 10,25
Heerlijke rundercarpaccio met rucola, gegarneerd met zongedroogde tomaatjes,
Friese Riperkritekaas, noten en huisgemaakte truffelmayonaise.
Gevulde Portabella (vegetarisch) 8,75
Grote champignons gevuld met een pesto van noten, geitenkaas en rucola .
Charcuterie, luxe vleesplank (vanaf 2 personen) 21,50
Lekker smullen met z’n tweetjes van heerlijke vleessoorten, zoals gerookte rib-eye,
copa di Parma, spinata romana en truffelsalami. Geserveerd met een huisgemaakte
uienchutney, gemarineerde olijven en brood.

huisgemaakte soepen
Mosterdsoep met spekjes (kan vegetarisch) 5,50
Met stokbrood en kruidenboter.
Tomatensoep met balletjes (kan vegetarisch) 5,50
Met stokbrood en kruidenboter.
Weeksoep 5,00
Kijk voor in de menukaart of informeer bij de bediening.

Allergieën
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diner
hoofdgerechten
Tournedos van Frysk Black Angus 29,75 | 25,75
Heeft u grote trek? Neem dan onze Herensteak van 200 gram. Wilt u liever wat minder vlees? Kies dan voor
onze Damessteak van 150 gram. Maak uw keuze uit pepersaus of champignonroomsaus.
Surf & Turf 20,95
Als kiezen tussen vis of vlees lastig is, geniet dan van deze combinatie
van biefstuk met tijgergamba’s en daarbij een rode wijnsaus.
Wouters Burger de Luxe 16,95
Beefburger van Frysk Black Angus rijkelijk belegd met
gebakken ui, champignons en paprika. Geserveerd met
frites, mayonaise en hamburgersaus
Gildehoen 16,75
Een heerlijk mals en duurzaam kippetje, geserveerd met een frisse
sinaasappelsaus.
Weekschotel 14,50
Kijk voor in de kaart of informeer bij de bediening.
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Lasagne Vegetariano 16,95
			
Een keer geen vis of vlees? Geniet van deze huisgemaakte lasagne met courgette,
tomaten, aubergine, tomaten- en béchamelsaus en geraspte mozzarellakaas.
Vis Vandaag 18,50
Vraag onze bediening.
Saté Royal 17,50
Malse varkenshaassaté op een bedje licht pittige Javaanse koolsalade en taugé. Geserveerd met stokbrood &
kruidenboter of frites & mayonaise.

Bijgerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites en salade.
Zin in wat anders? U kunt de frites ook vervangen
door zoete aardappelfrites of wedges!
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diner
nagerechten
Sorbet met Macarons 7,95
Lekker fris! Citroen-, bosvruchten- en mango-ijs met knapperige macarons slagroom.
Chocolade Trio 7,95
Voor de chocoladeliefhebber! Een witte chocolademousse, warme chocolade
moelleux en een bol heerlijk chocolade-ijs met slagroom.
Toetje voor een vrolijk snoetje 4,50
Bolletje vanille,- en aarbeienijs met slagroom.
Koffie of Thee Compleet 7,50
Met de huisgemaakte friandises smaakt uw koffie, cappuccino of thee wel
heel erg lekker!
Fryske Tsiis 11,75
Afsluiten met een hartig dessert? Geniet dan van deze Friese kaasplank met de
kruidige Riperkrite, een Friese nagelkaas, de welbekende Bleue de Wolvega en een
overjarige brokkelkaas. Natuurlijk met stukjes Fries suikerbrood, vijgenconfiture en
grove mosterd.

speciale koffie
Irish Coffee 6,50
Met whisky
Italian Coffee 6,50
Met Amaretto
Spanish Coffee 6,50
Met Licor 43 of Tia Maria
French Coffee 6,50
Met Grand Marnier
Heeft u genoten? Like ons op Facebook en blijf op de
hoogte van nieuwe gerechten, activiteiten en meer!
@cafewouters

Bestel jij het
toetje
voor een vro
lijk
snoetje?

Dan draag je bij aan het
IKN! De opbrengst van
dit toetje doneren wij
aan deze stichting om
de wees- en verlaten
kinderen in kinderdorpen te ondersteunen.
Dus daar wordt niet
alleen jouw snoetje blij
van!

