
LUNCHKAART

Brasserie Om de Dobben bevindt zich in 
het bijzondere coulisselandschap van na-
tuurgebied Hurdegarypsterwarren, 
dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal 
Landschap de Noardlike Fryske Wâlden. 
Een deel (ca. 10 ha) is in particulier eigen-
dom en wordt in de vorm van particulier 
natuurbeheer onderhouden. Ontdek deze 
bijzondere en natuurrijke omgeving die een 
stukje historie blootlegt. Unieke pingoruï-
nes uit de ijstijd, houtwallen, elzensingels, 
bijzondere planten en ongewone dieren. 
Verrassende fiets- en wandelroutes leiden 
u door het gebied met bloemrijke akkers, 
schrale graslanden, heide-elementen en 
prachtige doorkijkjes. In het gebied met 
particulier natuurbeheer kunt u zelfs buiten 
de gebaande paden op ontdekkingstocht 
gaan. Hier mag u zelf uw route kiezen, vrij 
rondstruinen en bramen en bloemen 
plukken. Ontdek, beleef, ervaar en leer!

DESSERTS

Puur 
 Genieten!

VAN 11:00 TOT 15:00 UUR

Warme brownie     7.0
Stracciatella-ijs | slagroom 
Dame blanche     6.5
2 bollen vanille-ijs | warme chocoladesaus | 
slagroom 
Crème Brûlée     7.5
Sinaasappel-ijs | slagroom
Coupe caramel     6.5
2 bollen caramel-ijs | caramel blokjes | 
caramelsaus  | slagroom
Sorbet      8.5
2 bollen sorbetijs | vers fruit | slagroom
Klein ijsje     3.5
1 bol ijs naar keuze: vanille-, stracciatella-, 
caramel-, of sinaasappel-ijs | slagroom
Koffie compleet, om te delen    9.5 p.p. 
(vanaf 2 personen)   
Luxe bonbons | brownie | Crème Brûlée | 
koffie of thee
 



ROYAAL BELEGDE BROODJES

Gerookte zalm      15.0
Roomkaas | dillemayonaise | rode ui | kappertjes
Carpaccio     14.0
Rucola | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas | 
zongedroogde tomaat | hazelnoten
Brie GEPASTEURISEERD    11.5
Walnoten | honing  
Pulled pork     13.5
Koolsalade | bbq saus | geserveerd met friet
Kippendij saté     13.0
Gebakken ui | kroepoek | friet of brood  
Kroketten      9.5
2 vlees- of groentekroketten | brood | mosterd
Tosti ham kaas      6.5

Mandje friet met frietsaus   3.0
Mandje zoete aardappel friet met truffel- 5.5
mayonaise 
 

UITSMIJTERS 

Traditioneel,      9.5
2 sneetjes brood | ham | kaas | 3 spiegeleieren  
Om de Dobben     11.0
2 sneetjes brood | ham | kaas | 3 spiegeleieren | 
champignons | ui | spek 
12 uurtje     13.5
Mosterdsoep, tomatensoep of soep van de maand | 
broodje kroket | en keuze uit: mini uitsmijter of een 
broodje carpaccio 

KEUZE UIT: RUSTIEK  WIT OF BRUIN BROOD OF ROBUUSTE BOL 
WIT OF BRUIN

KEUZE UIT: RUSTIEK WIT OF BRUIN BROOD

SOEPEN
Soep van de maand       6.0
Vraag onze bediening of bekijk de borden
Klassieke tomatensoep      6.0
Basilicumolie   
Mosterdsoep       6.0
Friese droge worst

Breekbrood (2 personen)     7.5
Warm uit de oven met diverse smeersels 

MAALTIJDSALADES

Panzanella     10.5
Italiaanse broodsalade | rode ui | croutons |
zongedroogde tomaat  | Parmezaanse kaas | 
basilicum dressing  
Geitenkaas     12.5
Appel | noten | balsamico dressing | 
tomaat | komkommer 
Caesar     14.0
Kippendij | croutons | Parmezaanse kaas | 
spek | kropsla | komkommer | Caesar dressing

WRAPS

Indisch         10.0 
Kippendij | satésaus | atjar | gebakken uitjes | 
kroepoek

Mexicaans         10.0
Groenten | kaas | zure room | nachos | chilisaus
 


