Welkom bij

“Waar de drukte zwijgt en de stilte spreekt"

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

- DINER Entrees
Broccoli-courgette soep (vegan)

6

Geroosterde coquilles

15

Carpaccio van gerookte picanha

12,5

Tartaar van (Noord)zeebaars

12,5

Tartaar van zoete aardappel (vegan ook mogelijk)

9,5

Aan te raden i.c.m. broodplankje (+€5,50)

Met sushirijst en wasabi mayonaise

Met Tynjetaler crème, pesto en rucola

Met pastinaakcrème en een zeewierkrokantje

Met een 63 C ei en miso mayonaise

Hoofdgerechten
Geroosterde schelvis

21

Roodgebakken ossenhaas

22

WeidumerHout burger

20

WeidumerVega burger

19

Spareribs van het huis

20

Vegetarische risotto (vegan ook mogelijk)

18,5

Met pastinaak, biet en gember hollandaise

Met parelcouscous, gegrilde groene asperges en miso jus
Met Terschellinger Reade Jutter kaas, op een bijzondere Bourbon Bun

Met Terschellinger Reade Jutter kaas, op een bijzondere Bourbon Bun
Boterzacht, met diverse sausjes

Met Bleu de Wolvega, flespompoen en knolselderij

Naast het hoofdgerecht kunnen wij als bijgerecht een verse salade met patat of aardappeltjes
serveren voor €4,95. Geschikt voor twee personen.
Heeft u allergieën of specifieke dieetwensen? Maak dit alstublieft zo spoedig mogelijk kenbaar
bij onze medewerkers.

- DINER Desserts
Tiramisu met Fryske Dúmkes

9

Crème brûlée van Fyske beerenburg en koffie

9,5

Selectie Fryske kazen met passend garnituur uit de streek

12,95

Vanilleijs met pure chocolade & Fryske Dúmkes

8,25

Moelleux lava cake met vanille ijs en crumble

9,25

Dranken
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Kruidenthee

3,75
3,75
3,00

Koffie en choco
Koffie
Koffie decaf
Warme chocolademelk met slagroom
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Flat white
Latte macchiato

3,00
3,00
3,50
2,75
3,50
3,50
3,50
3,75
3,75

Speciale koffie
WeidumerHout koffie (met Fryske suikerbrood likeur)
Dokkumer koffie (koffie met Beerenburg)
Spanish coffee
French coffee
Italian coffee
Irish coffee
Choco koffie (met slagroom)

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
6,50

Alcoholische dessert dranken
Port Dalva
Dessertwijn
Weduwe Joustra Beerenburg
Jameson whiskey
Gran Marnier
Fricello (Fryske limoncello)
Cognac
Licor 43

4,75
6,50
3,75
4,25
4,25
4,25
5,50
4,25

Vergaderen
Wist u dat WeidumerHout dé locatie is voor zakelijke ontmoetingen zoals vergaderingen,
trainingen, brainstormsessies en andere bijeenkomsten?
De combinatie van een rustige omgeving midden in het Friese landschap en goede
bereikbaarheid door de ligging aan de A32, N31 en N32 maakt WeidumerHout de perfecte
locatie.
Waarin onderscheiden wij ons?










Goede en vlotte bereikbaarheid
Geen massa maar rust en ruimte (“wei”-sessie)
Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (incl. twee laadpalen)
Technische voorzieningen zoals beamer en projectiescherm aanwezig en bij de prijs
inbegrepen
Geschikt tot 100 personen
Unieke locatie en ambiance
Te combineren met lunch en/of diner uit eigen keuken
Ruimte genoeg voor aanvullende activiteiten zoals een sport clinic

Wij houden van transparantie. Gewoon de Friese nuchterheid in het Friese landschap.
Daarom doen wij niet aan lange en ingewikkelde offertes. De prijzen kunt u onderstaand
eenvoudig vinden:
Zaalhuur: €175,00 per dagdeel en €250,00 voor de gehele dag. Prijzen zijn inclusief water,
koffie en thee, gebruik van beamer, groot beamerscherm en flipover.
Ontbijt:
Lunch:
Diner:

€12,50 per persoon (altijd bij kamerprijs inbegrepen)
€15,00 per persoon
€35,00 per persoon, 3-gangen diner (exclusief dranken)

Duurzaamheid
Iedere dag zetten wij ons in om bewuste keuzes te maken aangaande milieu en omgeving. Al
onze handdoeken, bedlinnen en tafellinnen zijn Fairtrade. Onze eigen afvalwaterzuivering
(genaamd een helofytenfilter of moerasfilter) werkt met zuivering via planten en bacteriën. Wij
werken met veel biologische en/of Fairtrade producten. Zo is onze hotelcosmetica op
natuurlijke basis, COSMOS Organic gecertificeerd en bestaande uit biologische ingrediënten.
Onze schoonmaakproducten (bijvoorbeeld ook het afwasmiddel in de keuken) zijn 100%
biologisch afbreekbaar en Cradle-to-Cradle gecertificeerd. Onze koffie en onze thee is
Fairtrade en biologisch. Ook lokale producten staan bij ons hoog in het vaandel. Zo komt
bijvoorbeeld onze honing uit Húns, het suikerbrood uit Boksum, de vis uit Harlingen, het
vlees van Holstein koeien die grazen in Noord-Nederland en de blauwe kaas uit Wolvega. Zo
lang de voorraad strekt hebben wij jam van eigen pruimen en vijgen, en huisgemaakte
walnotenwijn van eigen walnootbomen.

