
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

Huisgemaakte appeltaart    7.0
Vanille-ijs | slagroom    
Huisgemaakte warme brownie   6.5
Stracciatella-ijs | slagroom 
Dame blanche     6.5
2 bollen vanille-ijs | warme chocoladesaus | 
slagroom 
Crème Brûlée     7.0
Kaneelijs | slagroom
Klein ijsje     3.5
1 bol ijs naar keuze: vanille, stracciatella, kaneel
of caramel-ijs | slagroom

 

Puur 
 Genieten!

VAN 11:00 TOT 15:00 UUR



BROODJES

Cheeseburger van rundvlees    13.0
Tomaat | augurk | Thousand Island Dressing | 
brioche | geserveerd met friet
Kipsaté      12.5
Pindasaus | gebakken ui | kroepoek | friet of brood  
Gerookte zalm      13.5
Dille mayonaise | rode ui | kappertjes 
Kroketten      9.0
2 vlees- of groentekroketten | brood of friet
Carpaccio     13.5
Rucola | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas 
| hazelnoten
Brie GEPASTEURISEERD    9.0
Walnoten | honing  
Hummus      7.5
Zongedroogde tomaten | komkommer | 
Parmezaanse kaas | basilicumolie     
 
Mandje friet met frietsaus   2.5

UITSMIJTERS 

Ham/kaas     9.5
2 sneetjes brood | 3 spiegeleieren   
Om de Dobben     10.5
2 sneetjes brood | ham | kaas | 3 spiegeleieren | 
champignons | ui | spek 
12 uurtje     12.5
Mosterdsoep, tomatensoep of soep van de maand | 
broodje kroket | en keuze uit: mini uitsmijter of een 
broodje carpaccio 

KEUZE UIT: WIT OF BRUIN BROOD

KEUZE UIT: WIT OF BRUIN BROOD

SOEPEN
 GESERVEERD MET EEN SNEETJE BROOD

TOSTI’S  

Traditioneel      6.5
Ham & kaas 
Brie GEPASTEURISEERD    9.0
Brie | honing | walnoot 
Croque madame     9.5
Ham | kaas | bechamelsaus | gebakken ei

KEUZE UIT: WIT OF BRUIN BROOD

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

MAALTIJDSALADES

Biefstuk    16.0
Diamanthaas | roerbakgroenten | teriyakisaus
Gerookte zalm    17.0
Dille mayonaise | kappertjes | rode ui 
Geitenkaas     15.0
Notenmix | komkommer | rode ui | appel |
balsamicodressing 

GESERVEERD MET BROOD OF FRIETWRAPS

Indisch         10.0 
Kippendij | pindasaus | atjar tjampoer | 
gebakken uitjes | kroepoek

Mexicaans         9.0
Tex Mex gekruide groenten | kaas | 
guacamole | zure room | mini nacho’s


