
Menu
                - KAART -

- lekker ite -



foarôf
Broodplankje         (voor 2 à 3 pers.) 6,95
geserveerd met kruidenboter en tapenade

Carpaccio van Friesche Weide Rund  7,50 
met groene pesto, rucola sla, cherrytomaatjes, 
olijfjes, parmezaanse kaas en pijnboompitten

Wisselende dagsoep  4,50

haadgerjochten
Kippenreepjes  14,75
Malse reepjes gesneden uit de kippendij 
geserveerd met een pittige zoete chilisaus

Pepersteak  15,75
Overheerlijk gekruid stuk rundvlees geserveerd 
met kruidenboter

Burger de Canterlanden  12,75
sesambroodje met een pure rundvlees burger, 
kaas, spek, rode ui, sla, tomaat, augurk en een 
smokey bbq saus

Biefstuk  17,75
van de Black Angus (200 gram) geserveerd  
met kruidenboter

Spareribs  16,75
Ambachtelijke malse ribs geserveerd met chilisaus

Varkenshaassaté  15,75
Haassaté met satésaus en kroepoek

Groente wrap  11,75
Vegetarische wrap gevuld met aubergine, 
courgette, rode ui, paprika, kaas en kruidenboter

Vleestrio  16,50
Voor de echte vleesliefhebber; varkenshaas-
medaillon, rumpsteak en kippenborstfilet

Varkensschnitzel  12,75
naturel / stroganoff of zigeuner (+ € 0,75) / 
De Canterlanden: met gebakken champignons, 
paprika, spekjes en ui (+ € 1,75)

Alle gerechten worden geserveerd met onze  
verse patat en rauwkostsalade

 = vegetarisch



foar de lytse iters
Pannenkoek  6,75
spek / kaas / spek + kaas

Kidsbox vol verrassingen  4,95
patat met snack naar keuze, fritessaus, 
appelmoes, drinken en speelgoed

pizza
1. Pizza Ljouwert 8,00
 tomatensaus en kaas

2. Pizza Snits 9,00
 tomatensaus, kaas en ui

3. Pizza Drylst 9,00
 tomatensaus, kaas en champignon

4. Pizza Sleat 9,00
 tomatensaus, kaas en ham

5. Pizza Starum 9,00
 tomatensaus, kaas en paprika

6. Pizza Hylpen 9,00
 tomatensaus, kaas en salami

7. Pizza Warkum 10,00
 tomatensaus, kaas, ham en ananas

8. Pizza Boalsert 10,50
 tomatensaus, kaas, ui, spek en ei

9. Pizza Harns 10,50
 tomatensaus, kaas, tonijn en ui

10. Pizza Frjentsjer 10,50
  tomatensaus, kaas, ui, paprika en  

spaanse peper

11. Pizza Dokkum 11,00
  tomatensaus, kaas, ui, paprika, ham en 

champignons

12. Pizza Elfsteden 11,00
  tomatensaus, kaas, salami, ham, 

champignon en paprika

13. Pizza ‘t Bruggetje 11,00
 tomatensaus, kaas, ui en shoarma

14. Pizza ‘t Houtsje 11,50
  tomatensaus, kaas, ui, ham, spek, salami, 

mozzarella en spaanse peper

15. Pizza Gytsjerk 11,50
  tomatensaus, kaas, kipfilet, ham, ananas  

en paprika

16. Pizza De Canterlanden 12,50
  tomatensaus, kaas, ui, rosbief, ham, spek, 

salami en ei

 Extra ingrediënt € 1,00



Canterlandseweg 8 • Gytsjerk • 058 - 256 11 44
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Heeft u bedrijfsmatig of privé iets 
te vieren; een opening of jubileum?  

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Wij kunnen voor u de catering verzorgen op locatie, 
maar daarnaast ook de gehele of gedeeltelijke 

organisatie van uw feest of partij op ons nemen.  
Voor welke mogelijkheid u ook kiest, ons doel is u en  
uw gezelschap een onvergetelijke dag te bezorgen!

 
Van een bijzonder bittergarnituur tot een compleet 
walking dinner, voor  2 of 200 gasten, wij verzorgen 

het graag voor u tot in de puntjes.  
Warme en koude buffetten, luxe borrelhapjes,  
brunch of high tea, wij stellen alles samen op  

basis van uw persoonlijke wensen. 


