
SAUNA SPECIALS

DRINKS
NEEM DE TIJD

KOFFIE & THEE

KIJK OOK BIJ ONZE SWEETS 

Sauna Flip 
yoghurt met jus d'orange

Dorstlesser
Rivella & grapefruitsap

Juska             
jus d'orange & karnemelk

Sauna Splash
jus d'orange & amarettosiroop

Tuttifrutti     
appelsap, grapefruitsap & jus d'orange

Mimosa                                   
prosecco & jus d'orange

Chocaramel                                 
chocolademelk, karamelsiroop & slagroom

Cappuccino    
Koffie                         

Espresso

Dubbele espresso

Latte macchiato

Valley Tea
keuze uit 12 heerlijke smaken

Verse munt of gember thee

SPECIALE KOFFIE'S

Dirty Chai Latte
chai latte met espresso

IJskoffie  
echte Douwe Egberts ijskoffie met 
slagroom

Continental coffee 
keuze uit: Spanish-Tia Maria | Irish-Irish 
Paddy whiskey en bruine suiker | French- 
Grand Marnier | Italian- Amaretto

Dokkumer koffie 
Berenburg en bruine suiker

Warme chocolademelk     

Chai latte                          

Chocolate Dream
chocolademelk met Baileys en slagroom

Koffie verkeerd

Havermelk                                               +0,5

3,8
3                      

3

4,5

4

3,1

4

4

4,5

3,8

8

8

3,5

3,8

6,3

Bouillon
keuze uit tomaten / tuinkruiden

3,3

4,8

4,3

4,8

4,8

4,8

6

4,8

Appel of grapefruit sap     

Verse jus d'orange                          

Tomatensap

Aloë Vera
keuze uit naturel / tropical / mango

4,3

4,8

3,3

4,8

Extra shot espresso                                +1,5

Zoetmaker? Siroop naar keuze             +0,5
Sauna Vitamientje                              
jus d'orange & cranberrysap

4,8



DRINKS
NEEM DE TIJD

D R A N K J E  V A N  D E  M A A N D  |  Informeer  bi j  ons  team!

WIJNEN

Chardonnay 
glas / fles

Sauvignon Blanc 
glas / fles

Zoete witte wijn         
glas / fles

Rosé                                 
glas / fles

Tempranillo                 
glas / fles

Espiga Tinto                 
glas / fles

COCKTAILS & SPRITZ

Gin-tonic      

Aperol Spritz

Cooling down mocktail  

Wit

Rood

Rosé

BUBBELS

Prosecco                            
20cl

FRIS & DORSTLESSEND

Bitter Lemon 

Melk of karnemelk

Frisdranken
Pepsi, Pepsi MAX, Sisi, 7-up, Cassis, Sourcy, 
Rivella, Rivella cranberry, Lipton Ice Tea, 
Lipton Ice Tea Green

Ginger Beer

Indian Tonic 

Ginger Ale

Crystal Clear Flesje

D r a n q u i l o ?  O o k  a l c o h o l v r i j e  o p t i e s !

Cuba Libre
Pepsi cola met rum

Classic Whiskey Ginger 
Whisky met ginger ale

Skinny cocktail 
Spa rood met Vodka

Sauna Special  
Smirnoff Vodka & jus d'orange

Fles tafelwater
rood of blauw

Flesje water vergeten? Koop er één bij de bar! 
3,8

4,5-20

4,8-22

4,5-20

4,8-22

4,5-20

4,8-22

2,8

3,3

3,3

3,3

3,3

4

6,5

8,5

7,5

8

8,5

8,5

8,5

8,5

10

3,3

Bloody Mary
tomatensap, Vodka & tabasco

8,5

Pinot Grigio         
glas / fles

5-23,5

Cucumber & Watermelon 3,3



DRINKS
NEEM DE TIJD

STERKE DRANKEN

PORT

Special Port Rosé                         

BIEREN VAN DE TAP BIEREN OP FLES 0%

BONIFATIUS BIER

Graham's Port Full Ruby           

Graham's Dry White                     

Bacardi Rum

Binnenlands
Berenburg | Jonge Jenever

Grolsch                
25cl / 50cl

Grolsch | Radler      

Grolsch Weizen        
Grolsch Weizen   
30cl / 50cl

Grimbergen blond
25 cl / 50cl

BIEREN OP FLES

Grolsch Radler            

gebotteld in Dokkum

Klooster Fruit                                
fris en fruitig 3.8%

Maerte Saison                               
amber en elegant 4.9%

Acht Guldens                                
donker en rijk 10.0%

Bulldog Dry Gin

Paddy Irish Whiskey

JW Red Label Scotch

Remy Martin VSOP

Smirnoff Vodka

Likeuren
Baileys | Cointreau | Dom | Amaretto | Tia 
Maria | Grand Marnier | Licor 43

aantal van 19 Dokkumer
brouwerijen. Het water voor dit
vermaarde bier werd uit de
Bonifatiusbron gehaald, zuiver
en helder. Pas in 1876 stopte de
laatste brouwer. Na 140 jaar is
het Bonifatiusbier weer terug in
het centrum van Dokkum.

De geschiedenis van het Dokkumer bier begint al in de vroege
middeleeuwen. Na de dood in 754 van Bonifatius brouwden de
monniken van de net gestichte Bonifatiusabdij op de Markt het
Dokkumer bier. Particuliere brouwers namen dit werk over tot een

Over Stadsbrouwerij Bonifatius

3,5-6,5 3,6
4,4

5-8,5

4,3

5,8

5,8

5,8

4,1

4,1

4,1

5,8

3,8

5,8

5,8

6,3

7,3

4,5

5,3

Grimbergen Tripel             
bitterzoet & pittig 8.5%

5

Grimbergen dubbel
25 cl / 50cl

5-8,5

5-8,5

Wisseltap
25 cl

4,3



Vegan zenn           
kokosyoghurt met cranberry, chiazaad, 
kaneel, agavesiroop en ijskoude blauwe 
bessen

Mangocrème van kokosyoghurt      
met een crumble van Bastogne, ijskoude 
blauwe bessen en agavesiroop

YOGHURT & FRUIT

SWEETS
ZIN IN ZOET

lekker bij de koffie

SMOOTHIES

Appeltaart 

GEBAK

TOETJES & IJS

Vruchten bowl                           
vers fruit

Wisselend gebak van de dag

Vitamine boost         
vers fruit, granola, Griekse yoghurt,
honing en kaneel

Griekse yoghurt     
appel, honing en walnoten

Cheesecake

Hazelnoot schuimgebak 

Pink Paradise
aardbei en banaan

Mango Madness 
mango en banaan

Tropical Twist 
mango en ananas

Purple Blast 
blauwe bessen

Detox Smoothie
spinazie, broccoli, appel, pastinaak

Mojito Smoothie 
ananas, banaan, limoenrasp, munt, 
rietsuiker, limoensap, witte rum 
en ijsklontjes

Zenn Smoothie  
gember, vanillechai, 
mango, banaan en 
kokosmelk

Warme lava muffin
vanille ijs, witte chocolade en warme 
aardbeien

Sorbet framboos
met frambozen, frambozensaus en 
frambozenijs

+ slagroom                                                 0,6

4,8

4,8

4,8

4,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

8

8

8,5

7,5

8,5

8,5

7

Yoghurt                                                    +0,5

Mega stroopwafel
met gestoofde handpeer, karamel, 
mascarpone en pecannoten

OM FRAMBLIJ VAN TE WORDEN

8,5

8,5

8,5



Wil jij iemand 
verrassen met een 
ontspannen dag of 

behandeling? 
Geef een 

LeeuwerikHoeve 
cadeaubon!

SNACKS
VOOR DE LEKKERE TREK

BITES ALL DAY

Koud bittergarnituur
blokjes kaas, droge worst, olijven 
en nootjes

Bitterballen
8 stuks

tussen 12:00 en 21:00 uur

Warm bittergarnituur*
10 diverse snacks
*ook vegan mogelijk

Oosters bittergarnituur 
warme Oosterse snacks met chilisaus

Warm en koud bittergarnituur
warme snacks, kaas, droge worst, 
olijven en nootjes

Nacho's            
tortillachips met groenten, gegratineerd 
met kaas met een yoghurt chilisaus dip

Quesadilla      
Libanees 'flatbread' met kaas, chorizo, 
tomaat, ui, geserveerd met aioli

Luxe kaasplateau      
Diverse kaassoorten, olijven, noten, 
cornichons, druiven en toast

Verkrijgbaar bij de receptie

13

17,5

8

8

9,5

9,5

16,5

8,5

Chicken Bites
met chilisaus, keuze uit spicy of non-spicy

8,5

Kaastengels
met chilisaus, 10 stuks

8

Medjoul dadels
per portie van 8 met agavesiroop
met spek + roomkaas

6,5

Jalapeños
met chilisaus, 8 stuks

8

8,5

IDEAAL OM TE DELEN!

Shared Tapas      
gemarineerde olijven, geitenkaas 
met spek, chorizo met roomkaas, 
gebakken champignons, Spaanse 
gehaktballetjes in tomatensaus, gamba’s 
in knoflookolie op een plank geserveerd

11min. 2 pers.

Vegan

GOOD TO KNOW

Vegetarisch

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
12:00 - 21:00 uur

ZIN IN EEN LATE NIGHT SNACK?
Vraag ons team naar de mogelijkheden!

p.p.



Gepaneerde avocado                 

ook evt. vegetarisch mogelijk

Broodje geitenkaas                    

Brie

Italiaanse omelet
groenten en Italiaanse kruiden

Poached Pear & blue cheese
gepocheerde peer, blauwaderkaas en honing

met zuurkool en curry op een petit 
pain

Twaalf uurtje
    kopje tomatensoep
    een boterham met kroket         
    een boterham tonijnsalade 
    en een boterham met een gebakken eitje 

TIP VAN CHEF-KOK HENK

BROODJES

2 Kroketten met brood            

Broodje krokante kip                 

LUNCH
DE HELE DAG TE BESTELLEN

Libanees brood                           
heerlijk Libanees brood met frisse 
tonijnsalade

Libanees brood, kokosyoghurt met 
sriracha, sla, komkommer, edamame 
boontjes en verse koriander

spek, ei en geraspte parmezaan

warm & krokant

kaas, tomaat, komkommer en aioli 
op een Libanese wrap

Carpaccio met brood             
rucola, pesto, olie, zonnebloempitten 
en geraspte parmezaan

zoete frambozendressing, walnoten en 
gedroogde vijgen

Uitsmijter ham / kaas

Original Greek                            
met pitabrood, kebab, tzatziki, 
komkommer, citroen en sla

Omelet ham / kaas

Uitsmijter royal
gebakken met spek, ui, champignons 
en gegratineerd met kaas

Kebab     

Ham / kaas 

honing en walnoten

TOSTI'S

EIERGERECHTEN

lekker & vullend

Bali
kaas, komkommer, kip, taugé en pindasaus

 met brood

14,5

14

12

14,5

14

14,5

14,5

7,5

8,5

6,5

8

8

12,5

14

14,5

14,5

Broodje Duitse braadworst 10

Broodje teriyaki tempé
met komkommer, ui, sla
gebakken met taugé, paksoi en 
bosui en stokzwammetjes

14

Broodje hete kip
met komkommer, sla, ui, tomaat,
gegratineerd met kaas

14

Uitsmijter carpaccio
met rucola, pesto en parmezaanse kaas

18,5

16

Glutenvrij brood                                       +1



Tomaten soep                           
met knoflookbrood

SOEP & BROOD

DINER
PUUR GENIETEN VAN WELLNESSFOOD

POKE BOWLS

Kokos ramen                             
een overheerlijke Oosterse soep met 
gebakken gamba's, paksoi, bosui, taugé, 
paddenstoelen en een ei

SALADES

Broodplank                               
tomatentapenade, aioli en kruidenboter

Salade beef teriyaki        
biefstuk puntjes met ui, paksoi, 
taugé, cashewnoten en teriyaki

Een Hawaïaanse bowl met verse 
ingrediënten, vol met vezels, 

mineralen en gezonde werkstoffen. 
De basis van elke bowl bestaat uit 

rijst , zoet/zure komkommer, 
wakame, wortel, zoete mango , 

radijs, sojabonen, kikkererwten, 
rode-koolsalade, taugé, sesamzaad 

en een lichte dressing.

Soep van de week                     
vraag ons team naar de soep van de week

Crispy avocado & yuzu

Baked beef teriyaki 

Marinated salmon & yuzu

Sashimi (van tonijn) & yuzu

Garlic prawns & yuzu     

keuze uit klein of groot

Salade krokante kip         
spek, ei, croutons en geraspte 
parmezaan

Salade geitenkaas           
met zoete frambozendressing, 
walnoten en gedroogde vijgen

Noorse salade                           
met 3 heerlijke soorten vis, 
wakame en yuzu (zonder groene sla)Knoflookbrood met aioli         

warm gegrild knoflookbrood met aioli

6,5

8,5

7

6

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

13,5-17,5

13,5-17,5

13,5-16,5

17,5



HOOFDGERECHTEN

DINER
PUUR GENIETEN VAN WELLNESSFOOD

LEKKER VOOR ERBIJ

Puntzak friet              
met mayonaise

 v.a. 14:00 uur

Saté kip of varkenshaas    
met een heerlijk kruidige nasi en pindasaus

Mixed grill                     
gemarineerde kip, varkenshaas en 
biefstuk met aioli en chilisaus, geserveerd 
met frietjes, mayonaise en een gemengde 
groene salade

Mexican burger  
burger bun met salsa, nacho’s en 
gegratineerde kaas, geserveerd met frietjes 
en mayonaise

Pasta carbonara
tagliatelle met een carbonarasaus, kip, 
spekblokjes en groenten

Trio van vis 
drie soorten gebakken vis met mosterd dille 
saus, geserveerd met frietjes en een groene 
salade

Gepofte zoete aardappels
met een vulling van zwarte bonen, spinazie, 
ui, kokos yoghurt, en cashewnoten              
met gorgonzola als vega variant

Truffel frietjes             
met parmezaanse kaas en gerookte 
frietsaus19,5

22,5

14

15

22,5

17,5

4

5

Tagliatelle gamba
tagliatelle met gamba's, spek in een roomsaus 
met parmezaanse kaas

17,5

Runderstoof
met paddenstoelen en pompoen, geserveerd 
met pastinaakpuree en zoete aardappel

19,5

19,5

Gepaneerde kabeljauw
met remoulade saus, geserveerd met frietjes en 
mayonaise en een gemende groene salade

18,5

WIST JE DAT?

Weekmenu                              17,5

Onze chef-kok Henk 
verrassende weekmenu's 

bedenkt? Kies uit een 
vlees, vis of vegetarisch 

gerecht. 
Elke week een ander 

bijzonder thema . Check 
de borden in het 

restaurant of vraag ons 
team naar de heerlijke 

gerechten van deze week!

Puur 
Genieten


