DINER
vanaf 17:00 uur

Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s.
Het is helaas niet mogelijk om vanaf
4 personen apart af te rekenen.

IJS & NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Carpaccio: gewoon simpel en lekker
Mini Caesar salade met ansjovisdressing, kipfilet,
Romano sla en parmezaan
Zachte mosterdsoep met Drentse “Dreuge Worst”
Mini kaas fondue met verschillende dippers
Wissel soep
Tomatensoep met basilicumroom
Zalmcarpaccio

12.50
9.50

Vanille ijs met slagroom

4.95
6.25

5.50
10.75
5.75
5.25
13.50

Sticky sweetness; vanille ijs,
caramelsaus, caramelblokjes,
stroopwafeltje en verse slagroom
Oreo dream; Oreo ijs,
Oreo cookie en verse slagroom

6.75

Vanille ijs met frambozen
en slagroom

6.75

Cheesecakeshorties met slagroom
en rood fruit

6.50

Chocoladefeest;
warme chocoladesaus op
vanille ijs, brownie en verse slagroom

7.75

HOOFDGERECHTEN
Mixed trio van oosterse kip,
varkenshaasmedaillon en een pepersteakje

23.75

Eendenborstfilet met rode portsaus en verse vijgen
Ravioli van ricotta en spinazie met kruidensaus

21.75
17.50

Pork shank met BBQ saus

17.50

Gegrilde Black Angus biefstuk (180 gram). Keuze uit pepersaus of aioli 21.50
Snoekbaars met zoete appeltjes

19.75

Ambachtelijke vegetarische quiche

17.50

Sliptong met gebakken garnaaltjes en witte wijnsaus

21.75

= kan of is vegetarisch

Let op: wij werken in onze keuken met producten
die allergenen zoals gluten, lactose, noten
en koemelk bevatten. Wij doen er alles aan
om kruisbesmetting te voorkomen.
Maar wij kunnen u daardoor helaas niet garanderen
dat uw gerecht 100 % allergie vrij is.
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KOFFIE

BIJ DE KOFFIE

Geniet van onze bonenmelange
Bistro Montana van J.J. Darboven

Café créme

2.35

Espresso

2.50

Dubbele espresso

4.90

Cappuccino

2.70

Latte Macchiato

3.10

Koﬃe verkeerd

2.70

Koﬃe specials met alcohol
Irish coﬀee

6.20

Spanish coﬀee

6.35

French coﬀee

5.95

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk
met slagroom

2.50
3.20

THEE
Geniet van één van de smaken
en laat de thee minstens drie minuten trekken.

Eilles thee

2.45

Ceylon English Select
Hoogwaardige bladthee uit de hooglanden
van Sri Lanka (Ceylon) met een fris,
kruidig aroma.
Earl Grey
Een melange van de fijnste Aziatische
theebladeren, gearomatiseerd met olie
van de bergamot-vrucht.
Green Tea Asia
Geteeld in Midden-Azië. Deze niet geoxideerde
thee wordt gekenmerkt door een fijn aroma
en een licht bittere smaak.
Tea Peppermint
Bijzonder aromatisch en zeer verfrissend.
Thee van versneden muntblad.
Bio Rooibos Pure
Zuid-Afrikaanse Rooibos, biologisch geteeld,
thee in de zuiverste vorm zonder cafeïne.

Appelgebak met slagroom
Plak cake met slagroom
Brusselse wafel
met warme kersen en slagroom
Lekkernij van de dag

3.50
1.85
4.75
v.a. 2.95

BIJ DE BORREL
Food on Wood
(2 pers. Fingerfood)
Ambachtelijke bitterballen
(8/12 stuks)
Warm bittergarnituur
(8/12 stuks)
Hot wings met BBQ saus
(6/12 stuks)
Nacho’s met gehakt, tomatensalsa,
kaas, sour cream, chilisaus en guacamole
Brood met drie smeersels
Portie oerfriet, om te delen

5.95
6.20
8.75

17.50
7.95
8.20
17.00
9.75
5.50
4.25

GEDISTILLEERD
BUITENLANDS
Jägermeister

3,20

Bacardi | Wodka | Gin | Safari |
Malibu | Campari | Passoa |
Sambuca | Tequilla

3,50

Grand Marnier | Likeur 43 |
Baileys | Amaretto | Tia Maria |
Cointreau

3,75

Whisky:

4,00
4,50
4,50

Cognac:

Jameson
Ballantines
Remy Martin

GEDISTILLEERD
BINNENLANDS
Jenever jong

2,75

Jenever oud

3,00

Bessenjenever | Beerenburg | Vieux

2,75

Citroenbrandewijn

2,75

Seizoensthee
Een wisselthee. Vraag naar de smaak.
Verse muntthee

3.10

Verse gemberthee

3.10

= kan of is vegetarisch

WIJNEN
WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJNEN

Domaine de Pellehaut, Sauvignon, Chardonnay,
Colombard, petit Manseng,
Vin de Pays des Cotes de Cascogne, Frankrijk
Huiswijn. Bloemig bouquet met een impressie van citrusvrucht.
Aanbevolen als aperitief en bij salades of om zo te drinken.

Domaine de Pellehaut Rosé, Merlot, Tannet
Vin de Pays des Cotes de Coscagne, Frankrijk
Huiswijn. Iets bloemig bouquet, impressie van kersen
en citrusfruit. Speciaal aanbevolen als aperitief
of om zo te drinken.

Glas € 3,90 | Karaf € 13,50 | Fles € 19,75

Glas € 3,90 | Karaf € 13,50 | Fles € 19,75

RODE WIJNEN

Yalumba, The Y Series, Unwooded Chardonnay
Zuid-Oost Australië
In de geur een hint van mineralen, grapefruit en ananas.
Vol en fruitig met een lichte typerende vettigheid. Aanbevolen
bij vettere visgerechten, salades, witvlees of gevogelte.

Epicuro Negroamaro
De wijn heeft plezierige aroma’s van kersen en rood fruit
en heeft een aangename gulle smaak.
Deze warmbloedige Italiaanse wijn past bij
verschillende gerechten, zoals lams- en varkensvlees.

Glas € 4,95 | Karaf € 22,50 | Fles € 25,50

Glas € 4,50 | Fles € 22,50
Bereich Bernkastel, Müller Thurgau, Riesling
Moesel, Duitsland
Huiswijn
Kan als aperitief gedronken worden. Een rijk aroma van
rijpe abrikozen en citrusvruchten. De smaak is vol,
met een zoetje in de afdronk. Ook om zo te drinken.

Dos Cuernos Tinto
Huiswijn. De Dos Cuernos Tinto is een evenwichtige, frisse
Spaanse wijn met een fruitig, sappig karakter en een iets
kruidige afdronk. De wijn past lekker bij gevogelte en wit
vlees.

Glas € 3,90 | Karaf € 13,50 | Fles € 19,75

Glas € 3,90 | Karaf € 13,50 | Fles € 19,75

Errázuriz Estate Series, Sauvignon Blanc
De bleekgele kleur met groene tint maakt deze Sauvignon
Blanc heerlijk aantrekkelijk, met verrassende aroma’s van
citrus, passievrucht en subtiele hints van groene chilipepers.
De goede balans, fijne zuren en mooie afdronk maken
deze wijn tot een feestje.

MOUSSERENDE WIJN
Maschio Prosecco Frizzante Italië
Een verfrissende prosecco met fruitige
en bloemige aroma’s. De smaak is helder en elegant.
Fles € 23,50 0,75 cl | Flesje € 7,95 0,20 cl

Glas € 4.50 | Fles € 22.50
Epicuro Pinot Grigio
De wijn heeft een citroengele kleur en zacht kruidige aroma’s
van appel, perzik en ananas. De smaak is lekker fris
met veel mineralen. Epicuro Pinot Grigio is een verrassend lekkere
Italiaanse aperitiefwijn, die uitstekend smaakt bij geroosterde
vis, pasta’s met roomsaus, prosciutto of salades.

MINERAALWATER
Sourcy Blauw
Sourcy Rood

0,75l
0,75l

Glas € 4,50 | Fles € 22.50

SALADES
Salade met lauw warme geitenkaas,
appel en honing
Caesar-salade met ansjovisdressing,
kip, romano sla en parmezaan

SOEP
14.50
13.75

Wissel soep
Tomatensoep met basilicumroom
Zachte mosterdsoep
met Drentse “Dreuge worst”

5.75
5.25
5.50

€ 4,95
€ 4,95

KIDS

BROODJES

Keuze uit licht of donker brood

tot 17:00 uur

Gerookte zalm met sla, rode ui en komkommer
Caprese met mozzarella, pesto
en tomaat
Pikante kip met sla, gebakken champignons en ui (warm)
Hotdog met Cheddar Cheese sauce, guacamole,
gedroogde uitjes, veldsla en een handje nacho’s
Twee ambachtelijke kroketten met brood
Tosti boerenham-kaas
Tosti avocado gerookte kip en kaas

BURGERS

9.25
7.75
8.95
11.50

American style burger			
Black Angus burger op een briochebroodje met sla, coleslaw,
bacon, gedroogde uitjes en cheddarcheese 		

15.50

Chickenburger			
Kipfiletburger, Crusty gourmet burger bun
Cheddar Cheese Sauce, sla en bacon 		

9.75

Zeegroente burger			
12.75
			
Burger
bun, zeekraal mayonaise, sla, tomaat en komkommer
		
Geserveerd met stroop en suiker

Naturel			
Spek			
Kaas			
Appel			

7.00
8.50
8.50
8.50

Combinaties zijn mogelijk in overleg: 1.50 extra per beleg

PLATES

Geserveerd met salade, oerfriet en echte mayonaise

Gegrilde Ossenhaasspies, medium, met pepersaus
Vegetarische Quiche
Twee kipspiezen met satésaus en kroepoek
Gebakken schnitzel
Kibbeling met remouladesaus
Gebakken zalmfilet

3.50

Mini Nacho’s; warme Nacho’s
met kaas en tomatensalsa

4.50

Kipkrokantjes met friet, mayo
en appelmoes

7.95

Mini broodje hamburger
met friet, mayo en appelmoes

7.75

Kinderpannenkoek
Pizzapunt (margherita)
Spaghetti Bolognese
Kinderijsje

5.25
5.00
7.50
3.50

7.75
4.95
5.95

Met een handje oerfriet

PANNENKOEKEN

Klein kopje soep
keuze uit mosterd, tomaten
en wisselsoep

18.75
12.75
18.50
12.75
14.50
19.50

PASTA’S
Spaghetti met kip en dragon-kruiden saus		
14.75
Spaghetti Bolognese (met rundergehakt)		13.25

IJS & NAGERECHTEN
Vanille ijs met slagroom

4.95

Sticky sweetness; vanille ijs,
caramelsaus, caramelblokjes,
stroopwafeltje en verse slagroom

6.25

Oreo dream; Oreo ijs,
Oreo cookie en verse slagroom

6.75

Vanille ijs met frambozen
en slagroom

6.75

Cheesecakeshorties met slagroom
en rood fruit

6.50

Chocoladefeest;
warme chocoladesaus op
vanille ijs, brownie en verse slagroom

7.75

