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IN DEN BEGINNE  
 

Johan… 8,15 
Nacho-chips, met tomaat en rode 
ui, gegratineerd met Tynjetaler, met 
huisgemaakte pittige salsa   
 

Safie … 8,70 
Antipasti van tapasgerechtjes zoals 
olijfjes, peppadew, Grutte Pier, 
Coppa Frysk & Friese boerenkazen  
 

Marielle… 6,15      
Heerlijk stuk Turks brood met 
gesmolten kruidenboter en Goudse 
kaas 
 

Beer … 6,95 
Een trio van vers afgebakken 
broodsoorten met roomboter, 
tapenade & kruidige olijfolie  

 
VOORGERECHTEN 

 
Rasel … 6,10 
Tomatensoep & een scheutje room 
met als garnituur soepballetjes of 
vegetarisch 
 

Romy … 6,10 
Friese uiensoep met een scheutje 
beerenburg en kaascroutons 
 
Wassim … 10,95 
Tartaar van gemarineerde zalm met 
komkommer en limoen crème 
 

Sherita... 8,50      
Salade van gele mollenstaart, kokos, 
matcha, radijs, Amsterdamse ui en 
erwtasperge 
 

Kim… 10,25 
Carpaccio van Lakenvelder rund 
met rucola, pijnboompitten, 
kaassnippers & huisgemaakte pesto 
 

Miguel… 9,95 
Gerookte runderribeye met geraspte 
pestokaas, aioli, rucola en 
cherrytomaat 
  
Rinse … 11,25 
Proeverij van 3 verassings-
voorgerechten 
 
 

U kunt ook friet & rijst bij 
bestellen. 

 
 
 
 

HOOFDGERECHTEN 
 

En toen was er vleesch… 
 
 

Roan … 18,50     
Roergebakken kipdijsaté. 
Geserveerd met rijst of frites. 
 

Tim … 22,25 
Krokant gebakken sukade op 
stamppotje van palmkool en 
rodewijnjus 
 

Dennis… 19,95  
Stoofpotje met gegrilde 
varkenshaas, tomaat, champignons, 
ui, rozemarijn en hangop 
 

Corné … 20,75 
Gebraden tamme eendenborst met 
Hasselback aardappel en 
ingemaakte pompoen 
 

Julian.… 23,50 
Spareribs volgens eigen recept met 
frites & knoflooksaus. Keuze uit 
Sweet of Hot 
 

Thomas… 20,95 
Geroosterde Kogelbiefstuk met 
klassieke Espagnolsaus 
 

Ewout …   21,50 
Proeverij van drie 
verrassingshoofdgerechten   
(2x vlees & 1x vis) 
 
En toen was er visch… 
 
 

Yassine…  19,75 
Gebakken heekfilet met lichte saus 
van rose-wijn 
 
Max... 21,95  
Gebraden zalmfilet met 
oesterzwammen en citrusboter 
 
Iggy... 21,50      
Tonijnsteak tataki op ratatouille, 
met lauwwarme sesamvinaigrette 
 

Heeft u een allergie?  
Wij houden er rekening mee. 

Vleesch noch visch… 
 

Benjamin… 19,25      
In rode wijn gegaarde 
sojafiletstukjes met Rypster uien, 
champignons en knolselderij 
 

Roelof…  18,50 
Kaasfondue van Tynjetaler, 
Fryslâner en Goudse kaas, met 
crudite's & versgebakken brood 
 

Hidde…  18,25 
Een huisgemaakte lasagne, al jaren 
een succesnummer 
 

Voor onze jonge gasten…  
 

Koos…  14,50 
Keuze uit: kipnuggets, kroket, 
frikandel of kaassoufflé met frites, 
appelmoes, mayonaise & 
kinderijsje.  
 

Toos… 14,50 
Een stukje saté, spareribs of vis met 
gebakken aardappelen en warme 
groente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle gerechten worden geserveerd 
met aardappelgarnituur, rabarber & 
warme groenten. U kunt ook friet of 
rijst bij bestellen. Verder kunt u nog 
kiezen voor een gemengde salade 
(2,95). 

 
 

Vraag de bediening naar ons 
veganistisch menu. 
 
SPINOZA 
Eewal 50-52 
8911 GT Leeuwarden 
 
058 – 212 93 93 
info@eetcafespinoza.nl 
http://www.eetcafespinoza.nl 

Wist je dat… 
 

…we ons eigen bier hebben? Keuze uit: 

SPINOZA Weizen of DubbelBock 

- www.spinozabier.frl 

 
…we een zusje hebben? Het heet 

‘Lokaal op Hatsum’ en is gevestigd in 

Dronryp - www.lokaalophatsum.nl 

 



	

	

Desserts 
 

Moordspel…  7,75 
Chocoladetaart met caramel en slagroom 
 
Amsterdamse Avond…   6,90 
Vanille-ijs met slagroom & aardbeiensaus of chocoladesaus of geen saus 
 
Ladies Night…    7,25 
Pannacotta van bloedsinaasappel met hangop 
 
De Maffia…  7,60 
Crème brûlée: gebrande vanillecrème met een toefje slagroom  
 
Fryske jûn …   8,95 
Proeverij van 3 verrassing nagerechten, samengesteld door onze chef  
    
De Kwis…   6,95 
Clafoutis van appel met appeltaart-roomijs en slagroom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heeft u iets te vieren? Vertel het ons dan maken wij het extra speciaal.  
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. 

 
Lekker gegeten, maar liever een kopje koffie? Vraag naar onze koffie kaart. 

 
 

 
 

 
www.eetcafespinoza.nl 

Onze tips: 
	

Spinoza’s koffie… 7,95 

Zo dronk Spinoza zijn koffie het liefst; koffie, Licor Beirão, vers 

geslagen room 

 
Affogato… 7,95 
Een sensatie aan tafel: vanilleroomijs met hete espresso, 

chocoladeschilfers, likeur en amaretti 

 



	

	

 

Trije-gongen-menu 
 
 

Foargerjochten 
Gerookte runderribeye met geraspte pestokaas, ailloli, rucola en 

cherrytomaat 
*** 

Salade van gele mollenstaart, kokos, matcha, radijs, Amsterdamse ui en 
erwtasperge 

*** 
Friese uiensoep met een scheutje beerenburg en kaascroutons 

 

Haadgerjochten 
Stoofpotje met gegrilde varkenshaas, tomaat, champignons, ui en 

rozemarijn 
*** 

Gebakken heekfilet met lichte saus van rosé-wijn 
*** 

In rode wijn gegaarde sojafiletstukjes met Rypster uien, champignons en 
knolselderij 

 
Neigerjochten 

Pannacotta van bloedsinaasappel met hangop 
*** 

Vanilleijs met slagroom & chocoladesaus 
*** 

Clafoutis van appel met appeltaart-roomijs en slagroom 
 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. 
 
 
 

 
 

1989 - 2019 
 30 JAAR  

SPINOZA LEEUWARDEN 
 

www.eetcafespinoza.nl 



	  

Veganistisch menu  
Menuprijs per persoon: 27,75 

 
VOORGERECHTEN 

Nachos met gesmolten Cheddar en tomatensalsa… 7,95 
Versgebakken Turks brood met aioli… 5,95 
Krans van gegrilde courgette uit de natuurtuin, met cashewnoten,  
tofukaas, munt en rucola… 8,25 
Gefrituurde falafel met frisse komkommer dilledip … 7,95 
Tartaar van rode biet met ingelegde rode ui en kapperappeltjes… 8,25 
Tomatensoep met prei en sojaroom… 5,95	  

 
 

HOOFDGERECHTEN 
Seitan Wellington: seitan met duxelles van champignons in bladerdeeg… 19,95 
Veganistische Lasagne van courgette, aubergine, paprika en champignons, 
gegratineerd met Cheddar… 17,50 
Hartig taartje van Bildtse prei, Reade Krobbe en zongedroogde tomaatjes … 18,45 
Gepofte en gegrilde knolselderij met notendakje en paddestoelenjus   … 18,85 

 
 

NAGERECHTEN 
Chocoladetaartje met caramel en slagroom… 6,95 
Parfait van rosewijn met compote van Gieser Wildeman en slagroom… 7,15 
Bavarois van bramen met vanillecreme en slagroom… 6,95 
Crème brûlée met slagroom… 7,30 
Carrotcake met mangoijs en clotted cream … 6,50 

 
 

We hebben ook veganistische borrelhapjes  
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. 

 
Vegan High Tea, Beer/Wine en buffetten zijn allemaal mogelijk bij Spinoza 

 
 
 

 
 
 

www.eetcafespinoza.nl 
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