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Prinsentuin 1     8911 DE, Leeuwarden      Tel. 058-2131100
www.dekoperentuin.nl               info@dekoperentuin.nl

@dekoperentuin

Gezellig uit? Wat dacht je van een high tea!

Prinsentuin High Tea (minimaal 2 personen)   16.50 p.p.

De Prinsentuin High Tea bestaat uit combinatie van zoete en hartige  
hapjes. De hartige hapjes bestaan uit twee mini sandwiches met  
kruidenroomkaas/zalm en fricandeau/pesto, warme bladerdeeghapjes 
en een puntje huisgemaakte quiche. Daarnaast bestaan de zoete hapjes 
uit macarons, mirletons en huisgemaakte cakejes en koekjes. Bij de high 
tea drinkt u onbeperkt thee met diverse theesoorten van Dilmah. 

Gezellige middag (minimaal 2 personen)  22.50 p.p

De Gezellige middag wordt geserveerd in twee gangen. De eerste 
gang bestaat uit een variatie van zoetigheden met macarons en 
huisgemaakte cakejes en koekjes. Hierbij drinkt u onbeperkt thee met 
diverse theesoorten van Dilmah. 

De tweede gang bestaat uit diverse kaas-, vis- en vleessoorten met  
brood, kruidenboter, olijven en bittervarianten. Hierbij wordt tweemaal 
een consumptie naar keuze aan uw tafel opgenomen (wijn, bier, 
frisdrank en vruchtensappen).

Koffie in kannen op tafel kunt u bij de reservering aangeven. Hiervoor 
geldt geen meerprijs. Overige consumpties worden  doorberekend. 

Borrel & bites (minimaal 2 personen)   17.50 p.p.

Lekker borrelen kan met onze borrel & bites! Inclusief 3 consumpties 
(wijn, bier, fris- & vruchtensappen) en genoeg lekkere hapjes kan het 
niet anders dan gezellig worden. De samenstelling van de schalen 
is wisselend. Jullie krijgen schalen met een broodspies, diverse 
smeersels, vis- vlees-en kaassoorten. Je kunt denken aan; gerookte 
zalm, chorizo, brie, makreel, ardennerham, ryperkrite kaas, meerval, 
notenkaas. bitterballen en bittervarianten.

Meer dan een plek om te eten

Na het stadshuis de meest gekozen 
trouwlocatie van Leeuwarden

Meerdere zalen voor jubilea, recepties,
diners, feesten, vergaderingen & meer.

Alle opties bekijken?
www.dekoperentuin.nl
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Specials - Specials - Angebote

Ei-gerechten - Egg dishes - Eierspeisen

Kinderen - Children - Kinder

Dessert - Dessert - Nachtisch

Soepen - Soups - Suppen

Broodjes - Sandwiches - Rollen

Tosti’s - Tosti’s - Tosti’s

Salade - Green salad - grüner Salat

Pasta - Pasta - Pasta

“12 uurtje” kopje soep naar keuze / verschillende soorten 
beleg en broodsoorten / salade / Van Dobben kroket
“Twelve O’clock” In one course served; soup of your choice / various types of  
bread, ham, cheese, smoked salmon, salad, ‘van Dobben’ croquette and butter
Imbiss (12 Uhr) In 1 Gang reserviert: Suppe Ihrer Wahl / verschiedene Brötchen, 
Schinken, Käse, geräucherte Lachs, salat, van Dobben Krokette und Rahmbutter.

Saté van gemarineerde kippendijen / pindasaus / atjar /
verse Friese frieten / salade 
Saté of chicken dough / Peanut sauce / Atjar / Frisian fresh fries / Salad
Satay Hähnchenschenkel / Erdnuss-Sauce / Atjar / Friesisch Pommes Frites / 
Salat

Vis van de dag / seizoensgroenten / witte wijnsaus / 
verse friet / salade
Fish of the day / seasonal vegetables / White wine sauce / Frisian fresh fries / 
Salad
Fisch des Tages / Gemüse der Saison / Weißweinsauce / Friesisch Frites / Salat

Vegetarische Quiche / courgette / wortel / ui / paprika / 
kaas / verse Friese frieten / salade  
Vegetarian Quiche / zucchini / onion / Bell pepper / cheese / Frisian fries / 
Salad
Vegetarische Quiche / Zucchini / Zwiebel / paprika / Käse / Friesisch Frites/
Salat

Uitsmijter Rundercarpaccio / pesto / Parmezaanse kaas
Fried eggs / Beef carpaccio / pesto / Parmesan cheese
Strammen Max / Carpaccio vom Rind / Pesto / Parmesan

Uitsmijter ham of kaas    8.50   of    ham en kaas   9.00
Fried eggs / ham or cheese                         or     Ham and cheese
Strammen Max / Schinken oder Käse      oder    Schinken und Käse

Drie flensjes met stroop / jam / poedersuiker
3 small pancakes / syrup / jam / powdered sugar
3 kleine pfannkuchen / sirup / jam / puderzucker

Frikandel, kipnuggets of kroket / frietjes / appelmoes /  
mayonaise
Snack / fries / Apple sauce
Snack / pommes / apfelmus

Dame Blanche   

Sorbet “De Koperen Tuin”   

Kinderijscoupe / verrassing   

Vanille-ijs / vers fruit / slagroom

Boeren Yoghurt / vers fruit / muesli / honing 

Smoothy / papaya / ananas / jus d’orange   

Smoothy / aardbei / banaan / appelsap     

Friese geitenkaas / walnoten / honing
Frisian goat cheese / walnuts / honey  
Friesisch Ziegenkäse / Walnüsse / Honig

Rundercarpaccio / pijnboompitten / pesto / Parmezaanse 
kaas
Beef carpaccio / pine nuts / pesto / Parmesan cheese
Carpaccio vom Rind / Pinienkerne / Pesto / Parmesan

Gerookte zalm / makreel / kappertjes / rode ui
Smoked salmon / mackerel / capers / red onion
Räucherlachs / Makrele / Kaper / rote Zwiebeln

Italiaanse tomatensoep / Parmezaanse kaas   
Italian tomato soup / Parmesan cheese 
Italienische Tomate Suppe / Parmesan

Friese mosterdsoep / Gerookte Zalm   
Mustard soup / smoked salmon
Senfsuppe / geräucherte Lachs

Gegrilde groenten / Friese geitenkaas / walnoten / honing   
Grilled vegetables / Frisian goat cheese / walnuts / honey
Gegrilltes Gemüse / Friese Ziegenkäse / Walnuss / Honig

Twee Van Dobben kroketten / mosterd   
Two authentic beefcroquettes / mustard
Zwei traditionellen Rindfleischkrokette / Senf

Gerookte zalm / makreel / kappertjes / rode ui  
Smoked salmon / mackerel / capers / red onion
Räucherlachs / Makrele / Kaper / rote Zwiebeln

Brie / appel / zongedroogde tomaat  
Brie / apple / sun dried tomato
Brie / Apfel / getrocknete Tomaten

Rundercarpaccio / pijnboompitten / pesto / Parmezaanse 
kaas 
Beef carpaccio / pine nuts / pesto / Parmesan cheese
Carpaccio vom Rind / Pinienkerne / Pesto / Parmesan

Brie / pesto / prosciutto  
Brie / pesto / prosciutto - Brie / pesto / prosciutto

Ham / kaas  
Ham and cheese - Schinken und Käse

Kaas
Cheese - Käse

Pasta gerookte zalm / kruidige roomsaus  
Pasta Smoked salmon / spicy cream sauce
Pasta Räucherlachs / scharfe Sahnesauce

Pasta geitenkaas / tomatensaus / basilicumpesto
Pasta Frisian goat cheese / tomato sauce / basil pesto  
Pasta Friesisch Ziegenkäse / Tomatensauce / Basilikum-Pesto

Pasta prosciutto / tomatensaus  / olijven  / kaas  
Pasta prosciutto / tomato sauce / olives / cheese
Pasta prosciutto / Tomatensauce / Olive / Käse
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Geserveerd met desembrood - Served with bread - Serviert mit brot

Geserveerd met desembrood en basilicumpesto 

Served with bread and basil pesto - Serviert mit brot und Basilikum-Pesto

Keuze uit meergranen desembrood of wit desembrood
Choice of multi-grained farmland bread or white bread 
Wahl von Ackerland Mehrkornbrot oder weiß Sauerteigbrot

Keuze uit bruin of wit brood
Toasted sandwiches on brown- or white bread
Die Toaster als Weizenvollkornbrot ob Weißbrot

Geserveerd met desembrood - Served with bread - Serviert mit brot

Fancy lunch? Het laatste nieuws?
Deel het gerust op Instagram! En als je dat doet, waarom tag je ons 
er dan ook niet even in? Wij delen je foto graag op onze tijdlijn.

Volg je ons al? Je vindt ons op Instagram als @dekoperentuin

Van leuke nieuwtjes tot exlusieve kortingsacties. Op onze Facebook-
pagina vind je het allemaal!

Volg je ons al? Je vindt ons op Facebook als De Koperen Tuin

Wij waarderen jullie mening!

We value your opinion!

Daarom zouden wij het erg waarderen 
als jullie een recensie achterlaten op 
bijvoorbeeld TripAdvisor!

Therefore, we would appreciate it if you 
would write a review on TripAdvisor!

Gebruik de app of scan de QR-code!
Use the app or scan the QR-code!

Benieuwd wat wij verder nog voor je kunnen 
betekenen?
Bekijk alle mogelijkheden op onze nieuwe website!

www.dekoperentuin.nl
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