
Menu
                - KAART -

- lekker ite -



foarôf
Broodplankje  (voor 2 personen) 8,00
geserveerd met kruidenboter en tapenade

Carpaccio van Friesche Weide Rund  10,00

Wisselende dagsoep  5,50

haadgerjochten
Pepersteak  17,00
Overheerlijk gekruid stuk rundvlees geserveerd met  
kruidenboter en gebakken champignons 

Beefburger De Canterlanden  16,50
Luxe broodje met een beefburger, kaas, spek, rode ui,  
sla, tomaat, augurk en een bbq saus 

Spareribs  18,00
Ambachtelijke malse ribs gemarineerd in een zoete  
chilisaus, geserveerd met 2 dipsausjes 

Schnitzel De Canterlanden 15,75
Keuze uit een kip- of varkensschnitzel; geserveerd met een 
garnituur van gebakken champignons, paprika, spekjes en ui 

Biefstukpuntjes 17,75
Geserveerd met kruidenboter
Met een garnituur van champignons, paprika, ui en spek + 1,00

Malse satéspies  16,50
Keuze uit kippendij- of varkenshaas; geserveerd met  
satésaus, atjar tjampoer en kroepoek

Alle gerechten worden geserveerd met verse patat en rauwkostsalade

foar de lytse iters
Kinderpizza  9,00
zelf samen te stellen

Kidsbox vol verrassingen  6,50
patat, snack naar keuze, fritessaus, appelmoes, drinken en speelgoed

Heeft u een allergie? Meld het ons! 



pizza
1. Pizza Ljouwert 9,00
 tomatensaus en kaas

2. Pizza Snits 10,00
 tomatensaus, kaas en ui

3. Pizza Drylst 10,00
 tomatensaus, kaas en champignon

4. Pizza Sleat 10,00
 tomatensaus, kaas en ham

5. Pizza Starum 10,00
 tomatensaus, kaas en paprika

6. Pizza Hylpen 10,00
 tomatensaus, kaas en salami

7. Pizza Warkum 11,00
 tomatensaus, kaas, ham en ananas

8. Pizza Boalsert 11,50
 tomatensaus, kaas, ui, spek en ei

9. Pizza Harns 11,50
 tomatensaus, kaas, tonijn en ui

10. Pizza Frjentsjer 11,50
  tomatensaus, kaas, ui, paprika en spaanse peper

11. Pizza Dokkum 12,00
  tomatensaus, kaas, ui, paprika, ham en champignons

12. Pizza Elfsteden 12,00
  tomatensaus, kaas, salami, ham, champignon en paprika

13. Pizza ‘t Bruggetje 12,50
 tomatensaus, kaas, ui en shoarma

14. Pizza ‘t Houtsje 12,50
  tomatensaus, kaas, ui, ham, spek, salami, mozzarella en 

spaanse peper

15. Pizza Gytsjerk 12,50
  tomatensaus, kaas, kipfilet, ham, ananas en paprika

16. Pizza De Canterlanden 14,00
  tomatensaus, kaas, ui, rosbief, ham, spek, salami en ei

17. Pizza Trynwâlden 12,00
  tomatensaus, kaas, mozzarella, pesto, tomaat en rucola

18. Pizza Bonkefeart 14,50
  tomatensaus, kaas, zalm, roomkaas en rucola

19. Pizza ‘t Wak 12,50
  tomatensaus, kaas, ui en kebab

20. Pizza ‘t Giet Oan 16,50
  tomatensaus, kaas, mozzarella, groene pesto, parmaham, 

parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

21. Pizza ‘t Krûske 16,50
  tomatensaus, kaas, groene pesto, carpaccio,  

parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

 Extra ingrediënt € 1,00



Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Canterlandseweg 8 • Gytsjerk • 058 - 256 11 44
info@decanterlanden.nl • www.decanterlanden.nl

nei de tiid
Dokkumer -, Spaanse - of Ierse koffie 7,00 

Koffie De Canterlanden  7,00
Koffie met een lokale kruidenlikeur

Sundae chocolade 4,75
Softijs met chocoladesaus en slagroom

Sundae caramel 4,75
Softijs met caramelsaus en slagroom

Sorbet 4,75
Softijs met vruchten, aardbeiensaus en slagroom


