
DRACHTSTER ‘KOE’RANT
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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Eetcafé De Lachende Koe 

Drachten

Zuiderbuurt 62-66

T 06 839 666 29

www.dekoedrachten.nl

Lekker ite!

Borrelkaart
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Kadotip:
Dinerbon

Lunch € 7,95
In-koe-sief

In-koe-sief editie!

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

Volg ons op Facebook!
delachendekoedrachten 

Inclusief

1 kop koffie/thee 

+ een frisdrank 

of verse jus 

(verse jus & verse munt thee 

€0,50 toeslag)

Eten van de kaart  
voor een vast bedrag!

Lunch Lunch

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

Borrelkaart
Breekbrood  € 4,00 
Met kruidenboter, aioli en pesto

Bittergarnituur  € 5,85 
Warm gemengd

Bitterballen  € 4,85

Fried seafood  € 6,85

Mosselen, inktvisringen en fishfingers 

Mini loempia’s  € 5,35

Nacho’s € 5,85

Met rode ui, chili saus en aioli,  
gegratineerd met kaas

Borrelplank  € 9,85 
“De Lachende Koe”  
Borrelassortiment met diverse warme en  
koude hapjes   

Gebak
Appelgebak  € 2,50 
Met slagroom

Cheesecake  € 2,50

met cranberriesaus

Chocoladetaart  € 2,50

Met slagroom

Broodjes 
Keuze uit stokbrood, meergranen- 

broodje of een Italiaanse bol

Warme brie € 5,85

Warm geserveerd, met honing en walnoten

Gezond € 5,85 
Met ham, kaas, tomaat, komkommer, 
rode ui en scharrelei 

Gerookte zalm  € 5,85

Gerookte zalmsnippers, dille en rode ui 

Vitello tonato  € 5,85

Zacht gegaarde kalfslende, dungesneden 
met kappertjes en tonijnmayonaise

Kip-pesto € 5,85  
Huisgemaakte kip-pesto salade

Pikante kip € 5,85  
Met ui en champignons

Rundvlees kroketten € 5,85  
Met wit of bruin brood

12 uurtje € 7,85  
Stokbroodje kip-pesto, broodje kroket en 
soep naar keuze
(meerprijs In-koe-sief) € 1,00

XXL Tosti’s
Drie boterhammen, wit of bruin

Ham en/of kaas € 4,35

Tosti “de Koe” € 4,35 
Met salami, kaas, tomaat en pesto

Uitsmijters
Drie spiegeleieren op  

drie sneetjes wit of bruin brood
Ham en/of Kaas € 6,35 
Lachende koe € 6,35 
Met salami, spek, kaas en tomaat 

Soepen
Tomatensoep € 4,35

Met prei en crème fraîche

Preisoep € 4,35

Met gerookte zalm

Salades
Geitenkaassalade € 6,85 
Met rode ui, walnoten en honing  

Salade kip-pesto € 6,85 
Met appel en cashewnoten

Caesar salade € 6,85 
Met uitgebakken spek, ei en ansjovis  

Salade vitello tonato € 6,85 
Met dungesneden kalfslende, tonijnmayo-
naise 

Plates
Niet mogelijk in combinatie met  

de In-koe-sief lunch

Schnitzel € 7,50 
champignonsaus 
Met frietjes en salade  

Kipsaté € 7,50 
Van kippendij, met frietjes en salade

De lachende Koe 
Leeuwarden
Op 2 Februari 1999 gingen de deuren open van 
eetcafé ‘De Koe Leeuwarden’ in de Grote Hoog-
straat in Leeuwarden. Een eetcafé met 28 zitplaat-
sen 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 ge-
moedelijke huiskamersfeer die er heerst, de goede 
prijs-kwaliteit verhouding en de “doe maar gek, 
da’s goed genoeg” uitstraling van het bedienend 
personeel.

Alleen vers  
bij Eetcafé  

De Lachende Koe!
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Robert Long - Kalverliefde

Ja kalverliefde was het wel misschien zelfs min 
of meer een spel dat werd gespeeld, en met je 
hobby’s werd gedeeld soms zat je samen in een 
klas of liep je door het hoge gras buiten de stad
onhandig mompelde je wat onhandig fluisterde je: 
schat! ook ging je met haar mee naar huis en deed 
je huiswerk bij haar thuis dan zei ze: mam?! mag 
hij straks ook een boterham? ze zeiden dat je met 
haar ging want om je pink droeg jij haar ring met 
rode steen, die gaf ze eerder aan geen een..
zo’n mooie ring had jij alleen dan komt de tijd 
waarop je ziet met meisjes lopen is toch niet zo als 
je dacht wat had je eigenlijk verwacht?
je kleurde diep tot in je nek als vriendjes riepen: 
Meiden gek! omdat je wist, met vissen had men 
jou gemist en liever had jij ook gevist
en ‘s avonds zeg je na een feest waar je met haar 
bent heen geweest hier is je ring..  wat moet ik met 
dat klere ding?! en het leek haar ‘s avonds nog zo 
echt en nu opeens heb jij gezegt.. ik wil nie meer.. 
de eerste keer doet zo iets zeer dan lig je huilend 
in je bed je voelt een redeloos verzet en ook de 
pijn je denkt zo zal het nooit meer zijn zo zal het 
zeker nooit meer zijn je weet zo zal het nooit meer 
zijn

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

2 gangen diner  € 22,95
3 gangen diner  € 25,95

Volg ons op Facebook!
delachendekoedrachten

         

 

In-koe-sief

Van oerrund tot 
melkkoe 
Onze koeien stammen 
af van het oerrund. 
Tot ongeveer 500 jaar 
geleden leefden oer-
runderen in Europa 
en Azië. Ze waren veel 
groter dan onze hui-
dige koeien. De zwarte 
stieren werden soms wel 
twee meter hoog. De 
vrouwtjes waren kleiner 
en bruin van kleur. De 
oerrunderen hadden 
lange horens om zich te 
verdedigen tegen wol-
ven en jagers. Ongeveer 
8000 jaar geleden begon 
de mens met het tem-
men van het oerrund. 
De runderen leverden 
vlees en warme vach-
ten. Men gebruikte ze 
ook als trekdier. Door 
het domesticeren (tem-
men van dieren) veran-
derde het oerrund. Het 
werd mak. De uiterlijke 
en innerlijke kenmer-
ken veranderden. De 
huiskoe werd in de loop 
der jaren steeds klei-
ner, doordat ze minder 
te eten kreeg bij de 
mensen. In de Middel-
eeuwen fokte men juist 
met de kleinste dieren 
om dat effect nog eens 
te versterken. De koe 
was rustig en vredig ge-
worden. Later werd ze 
weer wat groter. Haar 
vacht veranderde van 
kleur door het selectie-
ve fokken. Ze was niet 

meer roodbruin, maar 
kreeg allerlei kleuren 
en patronen: wit, grijs, 
blauw en bont. De 
stier bleef niet langer 
zwart, maar werd 
grijs of beige, bruin of 
zwart. Men ging ook 
verschil maken tussen 
koeien die hard konden 
werken en koeien die 
werden vetgemest voor 
het vlees. De mensen 
trokken met hun kud-
des door het land. En 
de dieren pasten zich 
aan het klimaat aan. In 
koude streken kregen 
ze een dikke vacht, 
in gebieden met veel 
gras werden ze groter. 
Door het rondtrekken 
vermengden de ver-
schillende rassen zich. 
Zo ontstonden er hon-
derden koeienrassen. 
Pas later ontdekten de 
boeren dat je een koe 
kon melken. Nederland 
was een van de eerste 
landen waar het lukte 
om een koe te melken 
zonder dat haar kalf 
erbij was. Sindsdien 
is Nederland een echt 
koeienland geworden. 
De koeien worden nu 
gefokt om hun melk-
productie. De uiers die 
koeien tegenwoordig 
hebben zijn veel groter 
dan vroeger. Voor een 
kalf hoeft de uier maar 
een paar liter melk te 
bevatten, maar voor de 
boer is dat wel dertig of 
veertig liter.

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

inclusief

onbeperkt 

bier/wijn/fris

Koe
Het rund (Bos taurus) is een evenhoevige uit het 
geslacht Bos van de familie der holhoornigen 
(Bovidae). Het vrouwelijke dier wordt een koe ge-
noemd, het mannelijke dier een stier. Een os is een 
gecastreerde stier. Het rund is de gedomesticeerde 
afstammeling van de sinds de middeleeuwen uitge-
storven diersoort, de oeros Bos primigenius.
Er worden tegenwoordig pogingen gedaan deze oer-
vorm terug te fokken, althans dieren die er uiter-
lijk sterk op lijken. Een van de bekendste pogingen 
is die van de gebroeders Heck, het zogenaamde 
Heckrund. Ze zijn uitgezet in de Oostvaardersplas-
sen en daar leven inmiddels kuddes. Hoewel het 
waarschijnlijk mogelijk zal blijken een rund met 
sterke uiterlijke gelijkenis terug te fokken, zal dit 
toch nooit een echte oeros worden.

Mopje!

Friese Sudokoe

8 4 6 7

4

1 6 5

5 9 3 7 8

7

4 8 2 1 3

5 2 9

1

3 9 2 5

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)

• Een duif vliegt over een weiland waar een koe in 
staat en roept: “Roekoe roekoe”. Waarop de koe 
antwoordt: “Roeduif roeduif’”.

Jos Glas  
Vleeshouwerij 
Vers eerlijk vlees ge-
sneden door de meester 
slagers van Jos Glas en 
Zoon.

In de huidige samenle-
ving is vlees vaak het 
belangrijkste onder-
deel van de maaltijd. 
Eerlijk vlees wordt 
steeds belangrijker en 
daarom word er extra 
aandacht besteed op de 
Herkomst, Kwaliteit en 
duurzaamheid.

Onze Black Angus 
runderen groeien op in 
alle rust en ruimte in 
Ierland en dat proef je.

Wij werken uitsluitend 
met boerderij varkens, 
die natuurlijke voeding 
en ruime leefomstandig-
heden hebben. Hier-
door is ons varkens-
vlees heerlijk sappig en 
neutraal van smaak.

Onze lokale scharrel 
kip word Halal geslacht 
en dagelijks vers gele-
verd.

Wij spreken over ‘wild’ 
als we het hebben over 
dieren die in de vrije 
natuur leven en die 
worden bejaagd om ze 
daarna op te eten. Wild 
is het meest natuurlijke 
vlees wat er is. Wild 
heeft een uitgesproken 
smaak en is vrijwel al-
leen in het jachtseizoen 
verkrijgbaar.

Het vlees word da-
gelijks ambachtelijk 
gesneden in ons familie 
bedrijf dat sinds 1932 
bestaat. 

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 Leeuwarden

Eetcafé De Lachende Koe Drachten

Eetcafé De Lachende 
Koe Heerenveen


