
LEEUWARDER ‘KOE’RANT
Eetcafé de Lachende Koe 

Leeuwarden

Grote Hoogstraat 16-20

Tel. 058 215 82 45

www.dekoeleeuwarden.nl

Lekker ite!

In-koe-sief editie!

Fris (flesje) 
Sourcy blauw € 2,25                  
Sourcy rood € 2,25     
Pepsi cola € 2,25     
Pepsi cola light € 2,25    
Ice tea € 2,35

Rivella € 2,25     
7Up € 2,25     
Bitter lemon € 2,25     
Sisi Sinas € 2,25    
Cassis € 2,35

Tonic € 2,35

Appelsap  € 2,35

Jus d’orange € 2,35

Fristi € 2,35

Chocomel € 2,35

Bieren
Tapbier € 2,35 
Malt (fles) € 2,50

Palm (fles) € 2,85

Witbier (fles) € 2,85

Corona (fles) € 3,85

Affligem dubbel (fles) 
 € 3,30

Tripel (fles) 
 € 3,30

Radler (fles) € 2,40

Rosé bier (fles) € 3,20

Cognac
Calvados € 4,35

Courvoisier € 4,85

Remy Martin € 5,35

Whisky
Ballentines € 4,85

Dimple € 5,35

Jameson € 4,35

Johnnie Walker € 4,85

Likeuren
Kahlúa € 3,85

Pernod € 3,85

Baileys € 3,85

Sambuca € 3,85

Amaretto € 4,35

Cointreau € 4,35

Tia Maria € 4,35

Licor 43 € 4,35

P.S.V.
Port rood/wit € 3,35

Martini rood/wit € 3,85

Sherry medium € 3,35

Sherry dry € 3,35

Wijnen
Glas witte wijn € 3,25

Glas rode wijn € 3,25

Glas rosé   € 3,35

Karaf rood/wit (0.5 L) 
 € 11,35

Karaf rosé (0.5 L)
 € 11,35

Fles rood/wit € 15,35

Fles rosé € 15,35

Dranken 
(binnenlands en  

buitenlands gedistileerd)
Beerenburg 2,50

Jonge jenever 2,50

Bessen jenever 2,50

Jägermeister 2,50

Vieux 2,35

Bacardi 3,85

Vodka 3,85

Gin  3,85

Tequila 3,85

Bakkerij Schuurmans bakt al sinds 1953
Met recht een rijke en warme familietraditie van 
echte bakkers. Nu alweer 10 jaar op de prachtige 
locatie aan de Schrans 145, waar de derde generatie 
inmiddels aan het roer staat. Broer en zus Greetje 
en Jacob bestieren  het bedrijf met veel passie en 
liefde voor het vak.

De kwaliteit van onze producten wordt door veel 
Leeuwarders geroemd, getuige de groep vaste 
klanten die ons altijd weet te vinden. Als lekkerste 
verwenner zijn we gespecialiseerd in groot en klein 
brood, koek en belegde broodjes. In onze winkel 
vindt u een ruim assortiment dagverse producten. 
Om mee te nemen of om direct op te eten in onze ge-
zellige lunchroom. Uiteraard samen met een drankje 
naar keuze.

Onze medewerkers helpen u graag. Zoekt u iets bij-
zonders voor een feest of partij? Samen vinden we 
vast de heerlijke traktatie die u in gedachten hebt.
Bakkerij Schuurmans, de Huzumer bakker, een fa-
miliebedrijf waar  je al meer dan 60 jaar het gevoel 
van de bakker op de hoek ervaart!

Social media
Ook ‘De Lachende Koe’ gaat met haar tijd mee. 
Zij is dan ook te volgen op Facebook. Wil je op de 
hoogte blijven van de diverse activiteiten in ‘De 
Koe’, voeg ons dan toe!

Eetcafé De Lachende 
Koe Harlingen

Eetcafé De Lachende 
Koe Heerenveen

Eetcafé De Lachende Koe DrachtenEetcafé De Lachende 
Koe Leeuwarden

hotelharlingen.com

All-In-Koe-Sief  
Hotel Harlingen
 
Slapen, ontbijten, lunchen, dineren,  
borrelgarnituur, gebak en onbeperkt tapbier/
huiswijn, kofie/thee en frisdranken

Vanaf  
89,95 p.p.!
(op basis van  
2 personen,  
op basis van  
beschikbaarheid)

All-In-Koe-Sief Hotel  

Harlingen, bookings.com 

beoordelingsscore 9! (op  

basis van 185 beoordelingen)

Eten van de kaart en onbeperkt bier, 
wijn en fris voor een vast bedrag!

2 gangen diner  € 22,95

3 gangen diner  € 25,95

Spelregels:
- Alleen tapbier, frisdranken en huiswijn
- Drinken tot en met het laatste gerecht
- Drankjes dienen ondersteunend aan het 
 diner te zijn
- Meerprijs vrijdag, zaterdag  
 en feestdagen 3,00 euro

Volg ons op Facebook!
delachendekoeleeuwarden

         

 

inclusief

onbeperkt 

bier/wijn/fris In-koe-sief

De lachende Koe Leeuwarden
Op 2 Februari 1999 gingen de deuren open van eetcafé ‘De Koe Leeuwarden’ 
in de Grote Hoogstraat in Leeuwarden. Een eetcafé met 28 zitplaatsen werd al 
snel te klein. Er volgde een verbouwing zodat er nu zo’n 100 mensen tegelijk 
kunnen aanschuiven. De gasten bleven sindsdien de deur platlopen. ‘De Koe 
Leeuwarden’ bleek een laaiend succes te zijn vanaf de eerste dag. ‘De Koe’ was 
en is nu nog steeds geliefd om de vriendelijke en gemoedelijke huiskamersfeer 
die er heerst, de goede prijs-kwaliteit verhouding en de “doe maar gek, da’s 
goed genoeg” uitstraling van het bedienend personeel.

Koeien moppen
• Twee koeien zitten in 
bad zegt de ene: lekker 
warm bad he zegt de 
ander:ja, alleen ik krijg 
die zwarte vlekken er 
niet af
• Staan 2 koeien in de 
wei. Zegt de ene:”Wat 
erg he van die gekke 
koeienziekte?” Zegt de 
ander:”Gelukkig dat 

wij konijnen daar geen 
last van hebben!”
• Er staan twee koeien 
in de wei.
Zegt de ene koe ‘ boe’. 
Zegt de ander ‘Je haalt 
me de worden uit de 
mond”’
• Er staan twee koeien 
in de wei. De ene koe 
zegt: “Lekker weertje 

vandaag zeg”. Zegt de 
ander : “Hou je stil, 
koeien kunnen he-
lemaal niet praten!”
• Een duif vliegt over 
een weiland waar een 
koe in staat en roept: 
“Roekoe roekoe”. 
Waarop de koe an-
twoordt: “Roeduif 
roeduif’”.

Social media

Ook de lachende koe gaat 

met haar tijd mee, zij is 

dan ook te volgen op  

diverse media zoals  

Twtter en Facebook
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Beginsels, 
hoofdgerechten 
en koud/warm 
nagenieten.
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Alleen vers  
bij Eetcafé  

De Lachende Koe!

Kadotip:
Dinerbon

De partycateraar 
van Friesland 
Naast onze eetcafés 
kunt u ook thuis genie-
ten van de Lachende 
Koe met onze catering-
service; de Keukens 
van de Koe! Na het 
succes van de meerdere 
locaties van Eetcafé de 
Lachende Koe, is deze 
catering een verdere 
uitbreiding van onze 
diensten. Vanuit de 
diverse locaties worden 
onze buffetten, met 
dezelfde liefde en passie 
als in de restaurants, 
vers voor u gemaakt. 
Alle arrangement zijn 
mogelijk vanaf 20 per-
sonen. Ook voor onze 
catering geldt: Onze 
arrangementen kunnen 
voor u op maat worden 
gemaakt en wijzigingen, 
speciale wensen, diëten 
en allergieën zijn geen 
enkel probleem. Niets 
is te gek en in overleg is 
bij ons alles mogelijk!

Alleen vers!
Bij de Lachende Koe 
werken we alleen met 
verse ingrediënten van 
uitstekende kwaliteit. 
Wij zijn dan ook trots 
op onze producten en 
op onze leveranciers.  
Dagelijks beleveren zij 
onze eetcafés waar alles 
dagvers voor u wordt 
bereidt.

Waar wordt ge-
werkt, worden 
fouten gemaakt!
Wij staan open voor al 
uw vragen en opmer-
kingen. Wilt u iets 
weten of kunnen wij 
iets voor u betekenen? 
Laat het ons weten. 
Ook wanneer iets erg 
goed was, of juist iets 
minder, horen wij dit 
graag!
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Wist je dat...
• Een veehouder een 
omschakeltermijn van  
2 jaar heeft voordat hij 
de melk als biologisch 
mag leveren aan de bio-
logische zuivelfabriek? 
• In het weiland van 
de biologische boer een 
grote verscheidenheid 
aan weidebloemen, 
kruiden en klavers te 
vinden is, omdat in het 
biologische weiland 
geen chemisch-syntheti-
sche bestrijdingsmidde-
len en kunstmest mogen 
worden gebruikt? 
• 100% van de biologi-
sche koeien in de zomer 
in de wei staat? 
• Bio in de Europese 
Unie een beschermde 
aanduiding is, die 
alleen voor produc-
ten van biologische 
kwaliteit mag worden 
gebruikt? 
• Biogarde sinds 1 juli 
2006 daarom ook altijd 
van biologische kwali-
teit is? 
• De controle op de 
biologische productie-
methode in Nederland 
in handen is van de 
onafhankelijk door de 
overheid aangewezen 
instantie Skal? 

Eten van 
de kaart en 
onbeperkt bier, 
wijn en fris voor 
een vast bedrag!

2 gangen 
diner 
€ 22,95

3 gangen 
diner  
€ 25,95

 

In-koe-sief

inclusief
onbeperkt 

bier/wijn/fris

Spelregels:
- Alleen tapbier, 
 frisdranken en huiswijn
- Drinken tot en met het  
 laatste gerecht
- Drankjes dienen 
 ondersteunend aan het 
 diner te zijn
- Meerprijs vrijdag, 
 zaterdag en feestdagen 
 3,00 euro

Voorgerechten  
Buiten het In-Koe-Sief menu om € 4,00

Romige tomatensoep 
Gevuld met bosui en crème fraîche 

Preisoep
Met hamblokjes

Breekbrood
Met kruidenboter, pesto en aioli 

Buiten het In-Koe-Sief menu om € 7,50

Rundercarpaccio  
Dun gesneden ossenhaas met mosterd-
mayonaise, oude kaas en basilicumolie 
 
Lauwwarm geitenkaasje
Met pruimenchutney en walnoten op een 
bedje van salade

Kip-pesto salade
Salade van gegrilde kip met pesto, appel 
en cashewnoten 

Salade Caprese
Salade geserveerd met mozzarella,  
tomaat en basilicum 

Champignons & brie 
Gemarineerde champignons, gegratineerd 
met brie 

Gamba’s  
In hun jasje, gebakken met knoflook en 
chilli saus

Vitello Tonato 
Dungesneden kalfsvlees, tonijnmayonaise 
en gefrituurde kappertjes 

Kinder-In-Koe-Sief            
Inclusief frisdrankje en kinderijsje € 6,75

Kipnuggets met frietjes

Frikadel met frietjes  
 
Kipsaté met frietjes 
 
Spareribs met frietjes 

Alle bovenstaande gerechten worden 
geserveerd met appelmoes, mayonaise  
en een beetje salade

Hoofdgerechten                   
Buiten het In-Koe-Sief menu om  € 17,00

Biefstuk
Black Angus biefstuk geserveerd met  
kruidenboter of met pepersaus 
 

Varkenshaas 
Met honing-tijm jus  
 
Varkenshaas  
“de lachende koe”
Varkenshaas met brie, gorgonzolasaus  
en cashewnoten 
 
Schnitzel 
Ambachtelijke schnitzel gegratineerd  
met kaas en bacon

Spareribs  
Huisgemarineerd en geserveerd  
met chillisaus en aioli
 

Saté royal
Malse gemarineerde kippendij met  
pindasaus, atjar en kroepoek 
 
Kipfilet 3 kazen
Gegrilde kipfilet gevuld met brie, gegrati-
neerd met oude kaas en omringd met gor-
gonzola saus 
 
Kipfilet
Omringd met rauwe ham, geserveerd met 
een honing-tijm jus

Mixed Grill 
(voor de echte vleesliefhebber!)
Gemarineerde biefstuk, varkenshaas,  
kipfilet en spareribs met kruidenboter  
en pepersaus 
(meerprijs) € 3,00

 

Zalmfilet 
Met een kruidenkorst  
 
Rouleau van panga en zalm  
Geserveerd met witte wijn saus

Kabeljauwfilet
Met tomaat, pesto en oude kaas

Vegetarisch                           
Buiten het In-Koe-Sief menu om € 11,50

Bladerdeeg envelop
Gevuld met diverse groentes, geitenkaas 
en cashewnoten

Mexicaanse fiësta
Krokant tortilla mandje, gevuld met bonen, 
diverse groentes en Mexicaanse tomaten-
saus 

Vegatarische burger
Geserveerd op een waldkorn broodje met 
tomatensaus

Nagerechten                         
Buiten het In-Koe-Sief menu om  € 6,00

Chocolate dream 
De bekende klassieker van de koe in een 
nieuw jasje!
Chocolade taart met chocolade ijs,  
chocoladesaus en slagroom
  
Pêche melba 
Perzik met vanille roomijs geserveerd  
met aardbeiensaus en slagroom 
 
Cheesecake    
Met aardbeiensaus en vanille ijs 
 
Bonte koe 
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus 
en slagroom  

It’s a mess!  
Griekse yoghurt met meringue en honing   

Lachende koe festijn 
Verscheidenheid aan lekkernijen  
uit eigen keuken  
(meerprijs) € 2,00

Kalfje (klein dessert)

Warme dranken                    
(Ook als nagerecht bij het in-koe-sief 
menu te bestellen) 

Koffie  € 2,35

Cappuccino  € 2,50

Thee (diverse soorten)  € 2,20 

Verse munt thee 
Met honing € 3,35

Dockumer kofje
Koffie met beerenburg, rietsuiker  
en vers geslagen slagroom  € 6,35

Kahlua koffie
Koffie met kahlua en vers geslagen  
slagroom  € 6,85

Liquor 43 cafe
Cafe crème met liquor 43 en  
opgeklopte slagroom € 6,85

Irish koffie
De echte oude vertrouwde met Ierse 
whisky en vers geslagen slagroom € 6,85

Mexican koffie
Koffie met kahlua en een sprankeling  
van tequilla met vers geslagen slagroom  
 € 6,85

French koffie
Koffie met grand marnier en geslagen 
slagroom € 6,85

Koffie “de lachende koe”
Koffie met vanille-ijs, liquor 43,  
kahlua en zoetigheid “on top” € 7,35

Onze gerechten kunnen allergenen 
bevatten. Heeft u een allergie?  

Meld het ons!

Hoofdgerechten worden geserveerd 
met groente, een frisse salade en een 
keuze uit frites, aardappeltjes of rijst.


