
Het Grote Toetenboek

Het Wapen van Friesland

Wat leuk dat u nog een kijkje wilt nemen in onze dessert kaart. Net als onze 

menukaart is deze met zorg samengesteld en hebben we geprobeerd eenieder iets 

lekkers te kunnen aanbieden.

Sinds 2011 beschikken we over een gezellige ouderwetse ijssalon waar u zomers 

ook terecht kunt voor het allerlekkerste softijs of een milkshake na een goede 

wandeling of fietstocht. Hier wordt veel gebruikt van gemaakt en daarom is er altijd 

wel wat te beleven op ons prachtige plein en terras. Gezien de populariteit van dit 

heerlijke softijs hebben we het koektrommeltje ook bij het diner geïntroduceerd. 

We serveren u een schaaltje van koek met daarin een lekkere hoeveelheid softijs 

en u kiest wat u erop wilt hebben. Elke combinatie is mogelijk. Daarnaast hebben 

we ook vaak nog een 'extra toet'. De bediening vertelt het u graag. Heeft u liever 

een kopje koffie of thee, wees gerust ook hierin is er keuze genoeg.

Achterin dit grote toetenboek hebben we speciaal voor u de legende van het 

Paaltje va Easterlittens toegevoegd. U kunt immers niet in Easterlittens zijn geweest 

zonder dit prachtige verhaal te hebben gelezen!

Namens alle medewerkers van Herbergh Het Wapen van Friesland

Geniet!



Het Wapen van Friesland

Nagerechten

Koektrommel  € 3,80

Ons heerlijke softijs in een schaaltje van koek met 1 topping naar keuze;

Per extra topping € 0,50, dus verzin je eigen ijsje. Succes!!!

Slagroom

Advocaat

Warme chocoladesaus (wordt krokant op het ijs)

Witte chocoladesaus (wordt krokant op het ijs)

Stroopwavelstukjes

Karamelblokjes

Frambozenparels (heerlijk met cheesecakesaus)

Mini smarties

Mini spekkies

Nootjes

Disco dip

Kersen fruit jam

Rum rozijnen jam

Abrikoos honing jam

Dessertkaart

Saus van:

Aardbeien

Karamel

Citroen

Mango passie

Zoute drop

Stracciatella

Cheesecake

Banaan

Kersen amarena

Frambozen



Het Wapen van Friesland

Dessertkaart
Nagerechten

Toetjes voor de ”ijs liefhebber”

Sorbet  € 6,25

 Vanille-, aardbeien- en bananen ijs, vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

IJs Boerenjongens  € 6,25

 Vanille ijs met boerenjongens en slagroom

IJs Walnoten  € 6,25

 Vanille ijs met walnoten, karamelsaus, slagroom

Dame Blanche  € 6,25

 Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

 Met advocaat + € 0,50

Dame Noire  € 6,25

 Chocolade ijs met warme witte chocoladesaus en slagroom

 Met advocaat + € 0,50

Banaan Royal  € 7,00

 Vanille-, bananen- en chocolade ijs, banaan, warme chocoladesaus en slagroom



Het Wapen van Friesland

Nagerechten

Toetjes voor de “niet ijs liefhebber”

Crème Brûlée  € 6,25

 Custard met een laagje gekarameliseerde suiker

 Met slagroom + € 0,50

Griekse yoghurt  € 6,25

 met honing en walnoten

Chocolade taartje  € 6,75

 Warm „bommetje” van chocola met slagroom

 Met een bol vanille ijs + € 0,50

Dessertkaart



Het Wapen van Friesland

Dessertkaart
Nagerechten
Speciale koffie’s

Irish koffie  € 6,50

 Koffie met whiskey, kandij en slagroom

Littenser koffie  € 6,50

 Koffie met Café Marakesh en slagroom

Dokkumer koffie  € 6,50

 Koffie met Berenburg, kandij en slagroom

Klooster koffie  € 6,50

 Koffie met D.O.M. Benedictine en slagroom

Jamaican koffie  € 6,50

 Koffie met Tia Maria en slagroom

French koffie  € 6,50

 Koffie met Grand Marnier en slagroom

Italian koffie  € 6,50

 Koffie met Amaretto en slagroom

Spanish koffie  € 6,50

 Koffie met Licor 43 en slagroom



Het Wapen van Friesland

Dessertkaart
Nagerechten
Voor de koffie- en theeliefhebbers

Koffie  € 2,40

Koffie verkeerd  € 2,50

 Koffie met veel warme melk

Cappuccino  € 2,50

 Espresso met gestoomde melk en melkschuim

Espresso  € 2,40

 Een shot pure, intense koffie

Latte Macchiato  € 3,50

 Gestoomde melk, espresso en een dikke laag melkschuim

Thee € 2,40

Verse muntthee € 3,25

*** Al onze koffie’s zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar

Likeur voor bij de koffie: vanaf € 4,00

Amaretto, Baileys, Cointreau, Licor 43, Tia Maria, Dom Benedictine,

Drambuie, Galliano, Grand Marnier, Café Marrakesh, Hollands genoegen, 

Nobel, Sambucca, Southern Comfort, Limoncello

Armagnac, Calvados, Cognac, Whisky, Grappa vanaf € 4,50


