THEE SPECIALITEITEN
Lipton thee:
English breakfast, earl grey, bosvruchten, rooibos,
Verse munt thee
Verse citroentijm met munt

2,40
3,20
3,20

2,75

Totally Nuts

WARME DRANKEN

Met de geurmelange van appel, amandelen en kaneel lijkt het
net alsof je een bezoek brengt aan de lokale banketbakker.

Orange Chocolate
groot

3,20
2,30
2,30
2,50
2,80
2,50
2,60
2,50
2,80

KOFFIE SPECIALITEITEN
Fryske Kofje Compleet
6,25
Koffie met Friese suikerbrood likeur en een plakje suikerbrood
Latte Macchiato
3,20
Koffie bestaand uit laagjes van melk en espresso
Caramel Dream
3,95
Cappuccino met karamelsiroop, slagroom en karamelblokjes
Vanilla Combo
3,95
Cappuccino met vanillesiroop, slagroom en witte chocovlokjes
Ice Coffee
3,95
Espresso met melk, karamelsiroop, slagroom en karamelblokjes
Alle koffiesoorten en specialiteiten zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar.		

BIJ DE KOFFIE
Appelplaatgebak met slagroom
Monchoutaart met kersen en slagroom
Huysgebak (zie borden of vraag de bediening)
Fryske Sûkerbôle (Fries suikerbrood) twee plakjes met roomboter
Huysgemaakt saucijzenbroodje

3,00
3,00
3,00
2,75
3,00

KOUDE DRANKEN
Coca Cola, Coca Cola Light of Coca Cola Zero
Sprite, Fanta orange of Fanta cassis
Rivella of Rivella Cranberry
Chaudfontaine rood of blauw
Schweppes Ginger ale
Schweppes bitter lemon of tonic
Chocomel, Fristi of appelsap
Fuze tea sparkling lemon
Fuze tea green lemon
Fuze tea green mango kamille
Melk/karnemelk
Ranja
Verse jus d’orange
normaal 2,60

groot

2,30
2,30
2,30
2,30
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50
2,50
2,10
1,50
5,00

VERSE FRUITSMOOTHIES
Bosvruchten

4,75 Mango-sinaasappel

4,75

Een sencha groene thee, gecombineerd met een natuurlijke
cacao smaak en verse sinaasappels, afgerond met een licht
truffelaroma.

Spicy Chai
Al eeuwen lang wordt zwarte thee met kruiden gewaardeerd in
India. De volle smaak met de kruidigheid van gember vormt een
verwarmende verleiding.

Green Jasmine
De Chinese groene jasmijn thee wordt al ruim 1.000 jaar
gearomatiseerd door toevoegen van verse jasmijn bloemen. Een
krachtige, bloemige en zoete thee.

Secret Spices
De zoete honeybush en appel worden gecombineerd met
verfrissende venkel en nana munt. Het bijzondere karakter van
groene mate rond het geheel af.

de kaart

Koffie
normaal 2,30
Cafeïnevrije koffie
Espresso
Cappuccino
Cappuccino met een smaakje (karamel of vanille)
Koffie verkeerd
Koffie met slagroom
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

ONTBIJT (tot 11.00 uur)
Koffie of thee en een verse jus d’orange, warm croissantje
met jam en een petit pain met kaas

6,50

BROODHUYS SPECIALITEITEN
8,75
Spanjaard; stokbrood met chorizo, tomaat, punt-paprika,
rode ui en Manchego kaas uit de oven
Frieslands top; stokbrood met Friese gekruide procureurlapjes 8,75
en oude kaas uit de oven met cranberry-mosterdsaus
Flip; stokbrood met kruidenboter, beenham en brie uit
de oven

8,25

MAALTIJDSALADES (geserveerd met brood en Kruidenboter)

ALCOHOLISCHE DRANKEN

11,95
Kaas salade; met Manchego kaas, oude kaas, feta,
gemengde sla, tomaat, rode ui, pittenmix en yoghurt dressing
Salade zalm; met avocado, sesamzaadjes, komkommer,
11,95
gemengde sla en citroendressing

Heineken fluitje (tap)
Heineken vaas (tap)
Amaretto
Tia Maria

Salade gerookte rundercarpaccio; met oude kaas, tomaat,
gemengde sla, rode ui, komkommer, pittenmix en
cranberry-mosterdsaus

UIT DE WARME KEUKEN

8,75
Lekker anders; plakken donker brood met avocado,
gemengde sla, feta, tomatensalsa, citroendressing en
gerookte paprikapoeder
Saté olé; saté van kippendijen met stokbrood en kruidenboter 8,50

Uitsmijter Het Broodhuys; met rauwe ham, tomaat,
cheddar kaas, rode ui, en gemengde sla
Rijpma gehaktbal met wit- of bruinbrood, geserveerd
met roomboter en mosterdsaus

9,95

Carpaccio; Italiaanse bol met gerookte rundercarpaccio,
8,95
oude kaas, cranberry-mosterdsaus, gemengde sla en pittenmix

Kwekkeboom rundvlees kroketten met wit- of bruinbrood,
geserveerd met roomboter en mosterdsaus

Zalm met pit; Waldkornbol met zalm, avocado, sesamzaadjes,
komkommer, gemengde sla, en wasabi-mayonaise

8,95

HUYSSCHOTELS

Lekker kipje; grill-panini met in sinaasappel gemarineerde
kippendij en gekarameliseerde rode uien, gemengde sla
en citroendressing

8,50

Huyshap van de week (zie borden of vraag de bediening)

9,50

Rijpma gehaktbal, geserveerd met friet en salade

9,95

Broodje Rypma; stokbrood gehakt met tomatenketchup,
ui en kaas uit de oven

8,25

Fries gekruide procureurlapjes, geserveerd met
cranberry-mosterdsaus, salade en friet

10,50

Quesadilla; tortilla van de bakplaat gevuld met guacamole,
zoete aardappel, cheddar kaas en bonen met tomatensalsa

8,25

4,75
4,40

TOSTI’S

3,40
2,55
4,60
4,80

WIJNEN
7,95

Toscaanse tomatensoep met rauwe ham en groene kruiden
Huyssoep (zie borden of vraag de bediening)

Port
Berenburg, jenever
Wodka, Bacardi
Jameson whisky

Speciaal bieren, zie bierkaart

11,95

Uitsmijter met ham en/of kaas

SOEPEN

2,30
2,50
4,60
4,60

8,25
8,25

Kipsaté, saté van kippendijen, geserveerd met salade en friet 10,50
Malse pepersteak met kruidenboter, geserveerd met friet
en salade

11,75

Quesadilla; tortilla van de bakplaat gevuld met
10,75
guacamole, zoete aardappel, cheddar kaas, bonen, geserveerd met
nacho’s en tomatensalsa

Wit
Frankrijk, Laurence de Veyrac Sauvignon Blanc IGP Pays d’Oc
Zeer fris, stuivende geur, licht geparfumeerd en mooi droog
in de afdronk
Frankrijk, Route 29 Chardonnay Pays d’Oc IGP
Zacht en elegant, tonen van rijp fruit en mooi soepel in
de afdronk

4,00

3,50

Zoet
Duitsland, Altes Schlosschen Liebfraulein QW Pfalz
Licht zoet, zeer fruitig en aangenaam, heerlijk verfrissend

3,50

Rose
Portugal, Coreto ‘Joker’ Vinho Regional Lisboa Rosado
Fris en fruitig, rond en fluweel zacht in de afdronk

3,50

Rood
Portugal, Portada Vinho Regional Lisboa Tinto
Sappig, rond en licht kruidig, zeer vriendelijk in de afdronk

3,50

BIJ DE BORREL
Broodplank met diverse broodsoorten, kruidenboter,
tomatensalsa en guacamole

5,75

VOOR DE KINDEREN (MET VERRASSING)

Friese droge worst van slagerij Rijpma (2 stuks)
met cranberry-mosterdsaus

5,45

Tosti met ham en/of kaas en/of chorizo

3,50

Kindermenu in een doosje met friet, appelmoes, mayonaise,
6,25
sinaasappellimonade en een kroket of frikandel of kipnuggets

Kippendij in sinaasappel-marinade met rode ui en
cheddar kaas uit de oven, geserveerd met chili saus

5,75

Tosti Hawaï met ham, kaas en ananas

3,75

Poffertjes met boter en poedersuiker

4,50

5,75

Tosti Chorizo; grill-panini met chorizo, tomaat, rode ui
en cheddar kaas met tomatenketchup

5,75

Croissantje met Nutella of jam

2,85

5,75

3,00

5,95

Tosti Avocado; donker brood met rauwe ham, avocado,
punt paprika en Manchego kaas met tomatensalsa

Kinderijsje (vanille ijs in Punky beker)

Nacho’s met tomaat, rode ui, chorizo en cheddar kaas,
geserveerd met chili saus en guacamole
Kwekkeboom bitterballen (8 stuks) met mosterdsaus
Gemengd bittergarnituur (12 stuks) met diverse sausjes

6,25

HET BESTE VAN FRIESLAND
Beste Burger; grote rundvleesburger van Fries weiderund
met bacon en cheddar op een sesambol met sla, tomaat,
komkommer en rode ui, geserveerd met dikke frieten,
mayonaise en speciale saus.

11,75

Beste Hotdog; gerookte hotdog met Friese kruiden op een
10,50
grill-panini met cheddar kaas, gekarameliseerde rode uien,			
geserveerd met Friese mosterdsaus, gemengde sla,
dikke frieten en mayonaise

BELEGDE BROODJES
Croissant of
Petit pain
(wit of bruin)
		

Kruidenboter
Kaas en/of ham
Oude kaas of brie
Hawaï met ham, kaas en ananas (warm)
Brie ananas (warm)
Gezond
Kipkerriesalade (Bieze)

3,25
4,25
4,65
4,85
4,85
5,65
5,65

Stokbrood,
Waldkorn bol,
Italiaanse bol
of Sesambol

4,25
5,25
5,65
5,85
5,85
6,65
6,65

Drink & Eethuis Het Broodhuys
Nieuwestad 99 - 8911 CL Leeuwarden
Telefoon: 058 2122703
hetbroodhuys hetbroodhuys @broodhuys
info@hetbroodhuys.nl - www.hetbroodhuys.nl
GRATIS WIFI

Al ons overheerlijke vlees en vleeswaren wordt geleverd door de
ambachtelijke slagerij Rijpma uit Giekerk.

Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch bereid worden.
Wilt u meer informatie over de aanwezigheid van allergenen, vraag naar de allergenen kaart.

