
Bread & Dips

Steenoven gebakken meergranenbrood met pesto, 

kruidenboter en aioli

Huisgemaakte tomatensoep

Met verse groenten en kruiden

Soep van vandaag

Wisselende soep van de chef     

Carpaccio van Drents weiderund

Met Parmezaan, groene pesto en truffelmayonaise               

Noelia's favoriet

Pittige gamba’s met knoflook, rode peper en verse kruiden

Nacho's uit de oven

Met kaas, rode ui en tomaat

Malse tournedos van Drents weiderund

Met huisgemaakte pepersaus of een romige 

paddenstoelensaus           

Op de huid gebakken zalmfilet                                                          

Met huisgemaakte witte wijnsaus                                                                   

 Maurice's favoriet

500 malse spare-ribs 

met barbecuesaus, alioli en mayonaise

Huisgemaakte kipsaté

Drie stokjes gemarineerde kipfilet met atjar, pindasaus 

en kroepoek                       

Classic burger                                           

Burger van Drents weiderund met op steenoven gebakken 

brood, barbecuesaus, aioli, gesmolten kaas en juicy bacon                            

Veggie burger

Vegetarische burger met op steenoven gebakken brood, 

barbecuesaus en aioli

Boerenschnitzel                                                      

Met gebakken ui, champignon en spek

Classic schnitzel

Met huisgemaakte pepersaus of een romige 

paddenstoelensaus

Varkenshaas

Met paddenstoelensaus, pepersaus of satésaus  

VOORGERECHTEN

 Frisse mango 

Salade met verse mango, geitenkaas, zongedroogde

tomaatjes, ui en een zaden mengsel.  

Gerkookte zalm

Salade met gerookte zalm, zongedroogde tomaatjes, ui en

een zaden mengsel.  

Gerookt kippetje 

Salade met gerookte kip, zongedroogde tomaatjes, ui en

een zaden mengsel. 

 

Chicken pasta 

Penne met malse kip, champignons, courgette, 

tomatensaus en Parmezaan    

Pasta carbonara

Penne met een romige saus, gebakken spek en Parmezaan

Pasta bolognese 

Penne met bolgnesesuas en parmezaan

Huisgemaakte lasagne

Klassiek bereid met rundergehakt en bechamelsaus 

Veggie lasagne 

Vol verse groenten en bechamelsaus

VOOR DE KLEINTJES

HOOFDGERECHTEN

PASTA´S

Geserveerd met verse friet, mayonaise en een frisse salade

SALADES 

Geserveerd met steenoven gebakken brood en een frisse salade

DESSERT

"You can't live a full life 
on an empty stomach..."

+ 3,00

 

+ 3,00

 

Spare-ribbetjes, mini schnitzel, frikandel, 

chicken nuggets óf een kroket

Met knapperige frietjes, mayonaise en appelmoes 

New York cheesecake  

Klassieke cheescake met slagroom

Dame blanche  

Vanille roomijs uit de streek overgoten met chocoladesaus

en slagroom

IJscoupe 

Drie verschillende smaken boeren streekijs met slagroom    

Huisgemaakte crème brûlee

Crème brûlee met boeren vanille ijs en slagroom 

Koffie of thee naar keus 

+ 3,00

 

+ 3,00

 

ARRANGEMENTEN MENU 2021

+ 3,00

 

+ 3,00

 

U kunt kiezen uit 1 voorgerecht, 1 hoofdgerecht - pasta - of salade, en een dessert

Geserveerd met steenoven gebakken brood 


