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bij Eetcafé

De Lachende Koe!

Beginsels, 

hoofdgerechten 

en koud/warm 

nagenieten.
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Eetcafé de Lachende Koe 
Emmeloord

De Deel 19-2 
T: 0527 - 265 626
www.delachendekoegroep.nl

De Lachende Koe 
 Leeuwarden
Op 2 Februari 1999 gingen de deuren open van 

 eetcafé ‘De Koe Leeuwarden’ in de Grote  Hoogstraat 

in Leeuwarden. Een eetcafé met 28 zitplaatsen werd 

al snel te klein. Er volgde een verbouwing zodat er 

nu zo’n 100 mensen tegelijk kunnen  aanschuiven. 

De gasten bleven sindsdien de deur platlopen. 

‘De Koe Leeuwarden’ bleek een laaiend succes te 

zijn vanaf de eerste dag. ‘De Koe’ was en is nu nog 

steeds geliefd om de vriendelijke en  gemoedelijke 

 huiskamersfeer die er heerst, de goede prijs- 

kwaliteit verhouding en de “doe maar gek, da’s goed 

 genoeg” uitstraling van het bedienend personeel.

NIEUW:
Club Hemmingway 
Met Club Hemmingway heeft de 

Lachende Koe Leeuwarden een 

unieke locatie ter  beschikking 

die zich perfect leent voor 

groepen waar heerlijk gedineerd 

of  geborreld kan worden in 

combinatie met een van onze 

buffetten.

Alleen vers!
Bij de Lachende Koe werken we 

alleen met verse  ingrediënten 

van uitstekende kwaliteit. 

Wij zijn dan ook trots op 

onze  producten en op onze 

 leveranciers. Dagelijks  beleveren 

zij onze eetcafés waar alles 

dagvers voor u wordt bereidt.

Waar wordt gewerkt, 
worden fouten 
gemaakt! 
Wij staan open voor al uw 

vragen en opmerkingen. Wilt 

u iets weten of kunnen wij 

iets voor u betekenen? Laat 

het ons weten. Ook wanneer 

iets erg goed was, of juist iets 

minder, horen wij dit graag!

Fris (flesje) 
Sourcy blauw   3                
Sourcy rood  3     
Pepsi cola  3     
Pepsi cola max  3    
Ice tea   3
Rivella   3     
7Up   3     
Bitter lemon  3
Sisi Sinas  3    
Cassis   3
Tonic   3
Appelsap   3
Jus d’orange  3
Fristi   3
Chocomel  3

Bieren
Tapbier   3 
Malt (fles)  3
Palm (fles)  5
Witbier (fles)  5
Corona (fles)  5
Affligem dubbel (fles) 5
Tripel (fles)  5
Radler (fles)  3
Rosé bier (fles)  4

Cognac
Calvados   4.5
Courvoisier  5
Remy Martin  5.5

Whisky
Ballentines  5
Dimple   5.5
Jameson   4.5
Johnnie Walker  5

Likeuren
Kahlúa   4
Pernod   4
Baileys   4
Sambuca   4
Amaretto  4.5
Cointreau  4.5
Tia Maria  4.5
Licor 43   4.5

P.S.V.

Port rood/wit  4
Martini rood/wit  4
Sherry medium  4
Sherry dry  4

Wijnen
Glas witte wijn  4.5
Glas rode wijn  4.5
Glas rosé    4.5
Fles rood/wit      21
Fles rosé   21

Dranken 
(binnenlands en buitenlands gedistileerd)
Beerenburg  3
Jonge jenever  3
Bessen jenever  3
Jägermeister  3
Vieux               2.5
Bacardi   4
Vodka   4
Gin    4
Tequila   4

De erfenis van de Boer
Een boer sterft en laat zijn 11 koeien na aan zijn 3 zoons.

De oudste zoon krijgt 1/2, de middelste zoon krijgt 1/4,

en de jongste zoon krijgt 1/6. Nu moeten de  koeien 

verdeeld worden, maar de verdeling moet wel 

 gebeuren in hele koeien. Hoe wordt dit opgelost?

Antwoord: De buurman heeft ook koeien en ze lenen 

één koe van de buurman. Nu hebben ze 12 koeien.  De 

 oudste krijgt nu 6 koeien, de middelste krijgt 3 koeien, en de 

 jongste krijgt 2 koeien. Samen bij elkaar opgeteld is dat 11!  

De koe die over blijft geven ze weer terug aan de buurman.

Social Media
Ook ‘De Lachende Koe’ gaat 

met haar tijd mee. Zij is dan 

ook te volgen op Facebook. 

Wil je op de hoogte blijven 

van de diverse activiteiten in 

‘De Koe’, voeg ons dan toe!

eetcafedelachendekoe

eetcafedelachendekoe

Zoek de verschillen

inclusief
onbeperkt
bier / fris / wijn

In-koe-sief

Eten van de kaart en onbeperkt bier, 
wijn en fris voor een vast bedrag!

Spelregels:
• Alleen tapbier, frisdranken en huiswijn
• Drinken tot en met het laatste gerecht
• Drankjes dienen ondersteunend 
   aan het diner te zijn
• Meerprijs vrijdag      + 3

• Meerprijs zaterdag  + 5

• Meerprijs Koningsdag, 5 mei & kerst + 5

Volg ons op Facebook!

eetcafedelachendekoe

Eetcafé De Lachende Koe
Leeuwarden

Eetcafé De Lachende Koe
Drachten

Eetcafé De Lachende Koe
Emmeloord

2 gangen diner     28

3 gangen diner     31

Arrangementen
Bioscoop arrangement:
3-gangen diner + bioscoopkaartje  
36 p.p.

EscapeRoom arrangement: 
Escapen + diner bij de Koe 
vanaf  48 p.p.

Groepen
De Lachende Koe is voor groepen een perfec-

te locatie! We beschikken over mooie zalen, 

tuinen en terrassen waar je met jouw groep 

een diner, lunch of borrel kunt organiseren, 

hieronder vind je onze opties.

Interesse? Stuur een vrijblijvende mail naar

info@delachendekoegroep.nl

Dinerbuffet 
Inkoesief tapbier, wijn en fris 

vanaf  30 p.p.

Dinerbuffet Deluxe 
Inkoesief tapbier, wijn en fris 

vanaf  33 p.p.

Stamppotbuffet 
Inkoesief tapbier, wijn en fris 

vanaf  26 p.p.

Barbecue buffet 
Inkoesief tapbier, wijn en fris 

vanaf  35 p.p.

Uitgebreid brunchbuffet 
vanaf  20 p.p.
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   HOOFDGERECHTEN                   
Buiten het In-Koe-Sief menu om 20

Biefstuk
Black Angus biefstuk geserveerd met 
 kruidenboter en peper- of stroganoffsaus
   
Varkenshaas
Geserveerd met honing-tijmsaus

Varkenshaas “de lachende koe”
Varkenshaas met brie, 
gorgonzolasaus en cashewnoten

Boeren Schnitzel
Met spek, ui en champignons

Schnitzel Stroganoff
Ambachtelijke schnitzel 
met stroganoffsaus

Saté Royal
Malse gemarineerde kippendij met 
 pindasaus, atjar en kroepoek
 
Gevulde kip
Gevuld met brie, spek en mosterd

Mixed Grill
Voor de echte vleesliefhebber! 

Gemarineerde biefstuk, varkenshaas, 
kipfilet en spareribs met kruidenboter, met 
pepersaus  (meerprijs + 3) 
 
Wildgoulash  
Rijkelijk gevuld met vlees, ui en sjalotjes

Spareribs  
Huisgemarineerd en geserveerd met  
barbequesaus en knoflooksaus 

Drumsticks 
Huisgemarineerd en geserveerd met  
barbequesaus

Zalmfilet
Met wittewijnsaus

Gamba Spies
Met roerbakgroenten en knoflook

VEGETARISCH                           
Buiten het In-Koe-Sief menu om 15

Mexicaanse Tortilla
Gevuld met diverse groentes,  bonen en licht 
pittige saus

Falafel
Met aioli op een bedje van salade 

Gevulde Aubergine
Met een vulling van champignons, paprika 
en ui

Bladerdeeg Envelopjes
Gevuld met brie en spinazie

inclusief
onbeperkt

bier / fris / wijn

In-koe-sief
Eten van de kaart en 

onbeperkt bier, 
wijn en fris voor een 

vast bedrag!

2 gangen diner     
28

3 gangen diner     
31

Spelregels:
• Alleen tapbier, frisdranken 
   en huiswijn
• Drinken tot en met het laatste  
   gerecht
• Drankjes dienen 
   ondersteunend aan het 
   diner te zijn
• Meerprijs vrijdag     +3

• Meerprijs zaterdag  +5

• Meerprijs Koningsdag, 5 mei 
   en kerst  +5

Wist je dat?
Hoe noem je een koe met  

geld? Doekoe

Twee koeien staan in de  wei, 

en plotseling zegt de 

ene “Moeee”. Zegt de ander 

“He! dat wou ik net zeggen!”.

Koe-weetje
Koeien grazen op een speciale 

manier. Om een pluk gras te 

pakken, slaan ze hun tong er 

omheen en duwen ze zo het 

gras tegen hun snijtanden in 

de onderkaak om het los te 

krijgen. Deze techniek maakt 

het koeien mogelijk om op 

korte tijd heel veel gras te 

eten, ze eten wel tot 80 kg 

gras per dag. Koeien die in 

weides staan, leggen soms 

tot wel 4 km per dag af om te 

kunnen grazen.

Hoofdgerechten worden geserveerd met 
groente, een frisse salade en een keuze uit 

frites, aardappeltjes of rijst.Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie?    Meld het ons!

   VOORGERECHTEN 

Buiten het In-Koe-Sief menu om 6

Romige tomatensoep 
Gevuld met bosui en crème fraîche

Mosterdsoep
Met uitgebakken spekjes

Breekbrood
Met kruidenboter, pesto en aioli

Buiten het In-Koe-Sief menu om 8

Rundercarpaccio  
Dun gesneden ossenhaas met 
  pesto-mayonaise en oude kaas  
  
Krokante kip
Kippendijen in een krokant jasje  
met chilisaus

Bietentartaar
Aangemaakt met appel en yoghurt

Zalmtartaar
Van gerookte zalm met dille en rode ui

Geitenkaas
Lauw warm geitenkaasje met honing en  
walnoten op een bedje van salade

Gambas
Gebakken met knoflook en uit de wok met 
groenten
 

  KINDER-IN-KOE-SIEF            

Inclusief frisdrankje en kinderijsje 10

Kipnuggets met frietjes

Frikandel met frietjes 

Kipsaté met frietjes
  
Spareribs met frietjes 

Alle bovenstaande gerechten worden geser-
veerd met appelmoes, mayonaise  
en een beetje salade

Poffertjes met poedersuiker

   NAGERECHTEN                         
Buiten het In-Koe-Sief menu om 7

Chocolade mousse 
Geserveerd met chocolade-ijs en  
slagroom
  
Sorbet
3 soorten ijs, aardbeiensaus, 
vruchten en slagroom
 
Stroopwafel Cheesecake
Met vanille ijs en caramelsaus

Bonte Koe 
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus 
en slagroom

Wafel
Geserveerd met warme kersen, vanille ijs en 
slagroom

Lachende Koe Festijn 
Proeverij van meerdere desserts
(meerprijs + 2)

Kalfje 
Klein dessert

   WARME DRANKEN              
Ook als nagerecht bij het in-koe-sief menu te 
bestellen 

Koffie     3

Cappuccino    3

Thee (diverse soorten)  3 

Verse munt thee    3.5
Met honing 

Dockumer kofje   6.5
Koffie met beerenburg, rietsuiker  
en vers geslagen slagroom  

Kahlua koffie   7
Koffie met kahlua en vers geslagen  
slagroom  

Liquor 43 cafe   7
Cafe crème met liquor 43 en  
opgeklopte slagroom 

Irish koffie    7
De echte oude vertrouwde met Ierse whisky 
en vers geslagen slagroom 

Mexican koffie   7 
Koffie met kahlua en een sprankeling  
van tequila met vers geslagen 
slagroom 

French koffie   7
Koffie met grand marnier en geslagen slag-
room 

Koffie “de lachende koe”  7 
Koffie met vanille-ijs, liquor 43,  
kahlua en zoetigheid “on top” 
en slagroom 


