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

@dekoperentuin

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

Evenementen

Evenement laten organiseren?

Tuinfeest

One night
at the park

Tuinfeest is het nieuwe tech house 
feest van Leeuwarden! Elke editie 
heeft daarnaast een tweede genre 
in de andere area, wat het een uniek 
feest maakt.

One Night At The Park draait om 
een combinatie van oldschool disco, 
house en funk. De dj’s draaien dit in 
een swingende set.

check dekoperentuin.nl/evenementen voor 
alle aankomende events

Naast onze eigen evenementen kunnen wij ook een evenement voor of met 
jou organiseren. Alleen al ons Paviljoen biedt plek voor zo'n 400 gasten. Met 
de juiste DJ's (of bands) en aankleding ben je verzekerd van een fantastisch 
feest. Ook hier geldt dat maatwerk onze specialiteit is. 

Heb je zelf al een geschikte locatie, maar mis je tijd om alles zelf te regelen? 
Of weet je niet waar je moet beginnen? Wij kunnen ook een feest op locatie 
verzorgen, mits je voldoet aan de regelgeving. Ook daar kunnen wij je bij 
helpen.

Meer weten of een afspraak maken? 
Mail gerust naar events@dekoperentuin.nl
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Gevulde tomaat - Filled tomato

Met mozzarella, avocado en basilicum 
With mozzarella, avocado and basil

Carpaccio
Van Fries roodbont, met bospaddenstoelen, tuinkers en 
gepofte knoflooksaus
From Frisian red fur beef, with wild mushrooms, cress and 
popped garlic sauce

Maissoep - Corn soup

Met crème van paprika 
With bell pepper cream

Tomatensoep - Tomato soup

Met, inderdaad, tomaat

Rode biet carpaccio - Beetroot carpaccio

Met sjalot, boeren oude kaas, tuinkers en dressing van 
balsamico en sherry.
With shallot, farmers old cheese, cress, and a balsamic & 
sherry dressing.

Shared dining 
Proeverij aan voorgerechten, voor minimaal twee personen. 
Diëten en allergieën kunnen worden aangegeven.
A tasting of appetizers, for a minimum of two people. Diets 
and allergies can be taken into account.

Hangop - Strained yoghurt

Met sinaasappelpartjes ingelegd in Licor 43 en saus van 
Licor 43
With orange wedges inlaid in Licor 43 and sauce of Licor 43

Crème brûlée 
À la chef

Dame Blanche
Volgens klassiek recept
Following the classic recipe

Kindercoupe - Kids ice cream

Extra lekker als je je bord hebt leeggegeten!

Sorbet
Met heel veel vers fruit
With lots of fresh fruit

Vanille ijs - Vanilla ice cream

Met vers fruit en slagroom
With fresh fruit and wipped cream

Shared dining 
Proeverij aan nagerechten, vanaf minimaal twee personen
A tasting of desserts, for a minimum of two people

Diamanthaas - Diamond tenderloin 
Met bospaddenstoelen, lente ui en balsamicosaus 
With wild mushrooms, spring onion and balsamic sauce

Roodbaarsfilet - Red fish fillet

Met citroenrisotto, baby venkel, peultjes en dragonsaus
With lemon risotto, baby fennel,  snow peas and tarragon 
sauce

Zalmfilet - Salmon fillet

Met ratatouille, bospeen en witte wijnsaus
With ratatouille, carrots and white wine sauce

Knolselderijtaartje - Celeriac tartlet

Met bospeen, ratatouille en dragonsaus
With carrots, ratatouille and tarragon sauce

Stoofpotje - Stew

À la chef

Gekarameliseerde venkel - Caramelized fennel

Met bospeen, venkel en puree van gekonfijte sinaasappel
With carrots, fennel and puree of candied orange

Shared dining 
Proeverij aan gerechten, vanaf minimaal twee personen. 
Deze shared dining is enkel mogelijk met vlees of vis.
Tasting of main courses, for a minimum of two people. This 
shared dining is only possible with meat or fish eaters.
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Fancy diner? 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 alle aankomende evenementen. Op onze 
Facebookpagina vind je het allemaal!

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

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

Gebruik de app of scan de QR-code!
Use the app or scan the QR-code!
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Shared dining menu
Drie gangen proeven en het delen van gerechten. Een 
gezellige manier om onze kaart te proeven. Dit menu is 
vanaf twee personen te bestellen.

25p.p.

Three course tasting and sharing dishes. A nice way 
to taste our menu. This menu can be ordered from a 
minimum of two people.


