
 

 
 

 

 

 

 

  

Namens het gehele team heten wij u van harte welkom 

op ons landgoed van drie en een halve hectare, zes 

kilometer ten zuiden van Leeuwarden, met een 

eigenzinnig charme hotel en bijbehorend restaurant: 

WeidumerHout. Laat u verrassen door deze unieke 

Friese locatie en onze gastvrijheid met persoonlijke 

touch.  Wij danken u hartelijk voor uw komst en wensen 

u een bijzonder prettig verblijf toe. 

Jorn Posthumus & Irene Rollema 

Welkom bij 

 

 

 

 

 
“Waar de drukte zwijgt en de stilte spreekt" 



 

 
 

 

 

 

  

Traditioneel Fries! 

U bevindt zich momenteel in een traditionele Friese kop-hals-romp boerderij uit 1867! De 
boerderij heeft deze benaming gekregen doordat de vorm doet denken aan een liggende koe. 
Hierbij is het woonhuisgedeelte de kop, het middengedeelte de hals en de schuur de romp. De 
kop-hals-rompboerderij is ontstaan uit de langhuisboerderij. De langhuisboerderij is 
vergelijkbaar met een alleenstaande “romp”. Rond 1600 ging het in Nederland erg goed in de 
landbouwsector en was er voor de oogst grotere opslag nodig. Aan de zijkant van de boerderij 
werd een stuk aangebouwd. Hierdoor ontstond de kop-hals-rompboerderij, waarbij het 
woongedeelte niet recht voor de schuur staat. De nieuwe boerderijen werden vanaf die tijd op 
deze manier gebouwd. De boerderij van WeidumerHout bood destijds plaats voor vele koeien. 

 

Middelsee 

De Middelsee was een middeleeuwse zeearm in 
Friesland. De Middelsee begon ten oosten van 
Bolsward en boog ten noorden van het huidige 
Sneek naar het noorden. Haar 'monding' lag in 
wat nu Het Bildt is, ten zuiden van het Borndiep 
tussen Ameland en Terschelling. De loop van 
het riviertje de Boorne verwijdde tot een zeearm. 
Rond 1100 werd de verbinding tussen de Marne 
en de Middelsee bij Bolsward verbroken. 
Hierdoor begon de dichtslibbing van de 
Middelsee te versnellen. Voor 1200 was het 
zuidelijke deel al dichtgeslibd. Ook het ontstaan 
van de Zuiderzee bevorderde de dichtslibbing. 
Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelsee 
grotendeels dicht. De gebieden die ontstonden 
door de dichtslibbing van de Middelsee werden 
de “Nieuwlanden” genoemd.  

Tussen Rauwerd en Bolsward ontstonden aan 
de zuidkant van de dichtgeslibde Middelsee de 
Friese Hempolders. Door het midden van de 
Middelzeepolder van Scharnegoutum tot 
Leeuwarden is de Zwette gegraven. De Zwette 
maakt nu onderdeel uit van de Elfstedentocht 
route, waardoor WeidumerHout aan de Elf-
stedenroute ligt. Waar de Zwette de voormalige 
Middelsee doorkruist, zoals bij WeidumerHout, 
is het water en de grond nog licht ziltig. 

 

Wist u dat..? 

 



 

 

  

- LUNCHEN BIJ WEIDUMERHOUT -  

 

Broodje gerookte zalm        13,25 
Op een Italiaanse bol met mozzarella, pesto, tomaat en rucola   

 
Kroketten op rustiek landbrood      10 
Hollandse Holtkamp-croquet met Franse mosterd   

 

“Terschellinger” uitsmijter op rustiek landbrood  10 
Met Terschellinger Reade Jutter kaas, ham en tomaat (zonder ham mogelijk) 

 
Broodje gezond à la WeidumerHout     10 
Met Friese boerenkaas, miso mayonaise, tomaat en rucola   

   
Focaccia met parmaham        11 
Met mozzarella, tomaat, rucola en pesto mayonaise   

 
Ambachtelijk breekbrood - heerlijk i.c.m. soep van de dag    5,5 
Met olijfolie, kruidenboter en tomatensalsa. Veganistisch mogelijk met humus 

 
Panini met een kleine salade       8,25 
Keuze uit: Caprese (vegetarisch), Kip-Pesto of Pulled Pork met bijpassende saus 
 

Maaltijdsalade met Friese geitenkaas    11 
Met Húnser honing, walnoten en rode biet 

 
Maaltijdsalade met gerookte zalm      12,5 
Met mozzarella, pesto, gerookte zalm en tomaat 

 
Soep van het moment        5,5 
Dagvers gemaakt door onze keuken   

 
 
 
U kunt tot 16:00 uur bestellen van onze lunchkaart. 
 
Heeft u allergieën of specifieke dieetwensen? Maak dit alstublieft zo spoedig mogelijk kenbaar bij 
onze medewerkers, we denken graag met u mee. 



 

  

- VOOR DE LEKKERE TREK -  

 

Zoetigheid 

 

Appeltaart van Blooming Bakery       4 
Blooming Bakery is een initiatief van Fier, expertise- en behandelcentrum  

bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met slagroom +€0.20           
 

Taart van het moment         4 
Ook van Blooming Bakery     
 

Fries suikerbrood met roomboter (twee plakken)   3 
Van de lokale bakker Sybesma uit Boksum    
 

Glutenvrije gevulde koek        4 
 

 

Voor bij de borrel 
 

Bitterballen (per stuk)        0,90 
 

Old Amsterdam bitterballen (per stuk)     0,90 
 

Mozzarella sticks (per stuk)       0,90 
 

Nacho’s met kaas, tomaat en ui      8,95 
 

Kaasplankje selectie Fryske kazen      12,75 
 

Weidumer Borrelplank        9,5 p.p. 
Met Frieze kazen, worst, (kaas)bitterballen, nootjes en olijven. Prijs is p.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt tot 17:00 uur bestellen van onze borrelkaart. 
 
Heeft u allergieën of specifieke dieetwensen? Maak dit alstublieft zo spoedig mogelijk kenbaar bij 
onze medewerkers, we denken graag met u mee. 
 
 



 

 

  

- DINEREN BIJ WEIDUMERHOUT -  

 
Onze keuken opent vanaf 18:00 uur. Heeft u allergieën of specifieke dieet-wensen? Maak dit 
alstublieft zo spoedig mogelijk kenbaar bij onze medewerkers, we denken graag met u mee. 
 

 
Om de avond te starten 
 

Glas  Villa Teresa Prosecco Veneto DOC Frizzante     6,5 
Organic én vegan, uit Italië 

 
Friesche Simmer Gin tonic         7,5 
Gin tonic met triple distilled gin uit het Friese Tzum, met munt en citroen 

 
Aperol Spritz            7,5 

 
Ambachtelijk breekbrood met smeersels (vegan mogelijk)  5,5 
Met kruidenboter, tomatensalsa en olijfolie. Vegan mogelijk met humus. 
 
 
 

Chef’s menu 
 
Laat u verrassen door de specialiteiten van onze chef! 
 

3-gangen chef’s menu          39 
bijpassend wijnarrangement         15  

 

4-gangen chef’s menu          49 
bijpassend wijnarrangement         19 

 

 

    Een vegetarisch of veganistisch chef’s menu is mogelijk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

- DINEREN BIJ WEIDUMERHOUT -  

Entrees 
 

Vegan broccoli-courgette soep         6 
Huisgemaakt en licht romig 
 

Geroosterde coquilles          15 
Met heerlijke sushirijst en wasabi mayonaise     
 

Carpaccio van huisgerookte Picanha       12,5 
Met Tynjetaler kaas crème, pesto, pijnboompitten en rucola     
 

Tartaar van (Noord)zeebaars        12,5 
Lokaal gevangen zeebaars met pastinaakcrème en een zeewierkrokantje  
 

Tartaar van zoete aardappel (vegan ook mogelijk)    9,5 
Zachte tartaar met een “perfect gegaard” 63 C ei en miso mayonaise 
 

Gerookte zalm met een groene asperge salsa     15 
Met buffel mozzarella en spinazie pesto        
 

 

Hoofdgerechten (bijgerechten kunt u apart bestellen) 
 

Mosselen op z’n WeidumerHouts   1 persoon: 24  |  2 personen: 41  
Een bijzonder recept van onze chef! Aan te raden i.c.m. broodplankje +€5,50 
 

Roodgebakken ossenhaas         22 
Met parelcouscous, gegrilde groene asperges en miso jus 
 

WeidumerHout burger          20 
Met Terschellinger Reade Jutter kaas, op bijzondere Bourbon-bun 
 

WeidumerHout Vega burger (vegan mogelijk)           20 
Met Terschellinger Reade Jutter kaas, op bijzondere Bourbon-bun 

 

Spareribs van het huis          20 
Boterzacht, met diverse sausjes 
 

Pasta contadina (vegan mogelijk)       16 
Met buffel mozzarella, cherry tomaatjes, spinazie en groene asperge 
 

Bijgerechten 
 

Oerfriet met verse salade         4,95 
Gekruide aardappeltjes uit de frituur met verse salade   4,95 

 

Onze bijgerechten zijn geschikt voor 2 personen. 
 



 

 

- DESSERTS EN DESSERT DRANKEN - 

Desserts 
 

Tiramisu met Fryske Dúmkes       9 

 
Crème brûlée van Fyske beerenburg en koffie    9,5 

 
Selectie Fryske kazen met huisgemaakte appel-chili stroop 12,95 

 
Vanilleijs met pure chocolade & Fryske Dúmkes   8,25 

 
Moelleux lava cake met vanille ijs en crumble    9,25 
 

Dranken 
 

Thee 
Verse muntthee           3,75 

Verse gemberthee           3,75 
Legends of Tea® thee          3 
 

Koffie en choco 
Koffie             3 
Koffie decaf            3 
Warme chocolademelk met slagroom        3,5 

Espresso            3 
Dubbele espresso           3,5 

Cappuccino            3,5  
Koffie verkeerd           3,5 
Flat white            3,5  

Latte macchiato           3,5 
 

Liever alternatieve melk? Wij hebben zowel sojamelk als havermelk! (+€0,50) 
 

Speciale koffie 
WeidumerHout koffie (met bijzondere Fryske suikerbrood likeur)   7,5 
Dokkumer koffie (koffie met Fryske Beerenburg)      7,5 

Spanish coffee           7,5 
French coffee           7,5 
Italian coffee           7,5 

Irish coffee            7,5 
 

Alcoholische dessert dranken 
Port Dalva            4,75 
Dessertwijn            6,5 
Weduwe Joustra Beerenburg         3,75 

Jameson whiskey           4,25 

Gran Marnier           4,25 

Fricello (Fryske limoncello)         4,25 

Cognac            5,5 

Licor 43            4,25 

 


