
     Menukaart 

Smaakmakers 

Witte of bruine bol, met huisgemaakte aioli en kruidenboter  €  4,50 
Nachos, met chilisaus en in knoflook gemarineerde olijven  €  4,50 
 

Voorgerechten 

Gebonden mosterdsoep met spekjes en droge worst    €  5,80 

Pomodorisoep, fijne tomatensoep met basilicum en kip   €  5,80 

Fijne gebonden knoflooksoep        €  5,80 

Onze soepen kunnen allemaal vegetarisch geserveerd worden 

 

Rundercarpaccio         € 10,50 
Met truffelmayonaise, rucula, pijnboompitten, Parmezaanse kaas 
en zongedroogde tomaten 

Zalmtartaar          €  9,20 
Zalm met citroenmayonaise en dille, krokante kappertjes en  
komkommer in zoetzuur 

Champignons, gebakken in knoflookolie en rode peper   €  7,80 
 

Onze voorgerechten worden geserveerd met een broodje 
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Hoofdgerechten vlees 

Tournedos van mals drents weidevlees      € 29,90 
Gegrild of gebakken, geserveerd met een jus van sjalotten 

Boerenschnitzel van varkensvlees, met een garnituur van aardappel, € 17,90 
boontjes, spek en ui 

Eendenborst met sinaasappelsaus      € 21,20 
 
Mixed Grill van rund, varken en kip      € 20,80 
Met drie verschillende sauzen 

Iberico varkenshaas        € 21,90 
Omwikkeld met spek, geserveerd met champignons en ui 

Pasta Thaise curry        € 17,20 
Met gegrilde kip, spitskool, bosui, champignons en paprika 

 

Hoofdgerechten vis 

Victoria baars         € 22,20 
Gebakken op een groene kruidenkorst 

Meerval          € 21,20 
Gebakken met witte wijnsaus 

Hoofdgerechten vegetarisch 

Parelcouscous         € 21,80 
Geserveerd met krokante geitenkaas, rucola en 
gegrilde groenten 

Vegetarische burger        € 19,80 
Burger op basis van zwarte bonen, groenten en kruiden,  
geserveerd met tomaat en peppadew mayonaise 

Of laat u verwennen door onze koks met een verrassingsmenu! 

Drie-gangen-menu        € 36,80 

 



Maaltijdsalades 

Salade ossehaaspuntjes met gebakken champignons en uien  € 17,50 

Salade huisgerookte zalm       € 16,20 
Geserveerd met citroen-dille-mayonaise 

Salade brie          € 15,90 
Geserveerd met appel, walnoten en honingmosterdsaus (vegetarisch) 

 

Plate gerechten 

Runderburger ´Reestdal´van drents weidevlees     € 15,50 
Geserveerd met oude kaas, tomaat, augurk, bacon en barbecuesaus 

Varkenshaassaté,  spies met fijn gemarineerd vlees en satésaus  € 15,20 

 

Kindermenu 

Huisgemaakte kipfingers        €  9,20 
Geserveerd met appelmoes, frietjes en ijsje na 

Kinderschnitzel met frietjes en ijsje na              €  9,20 

*In overleg kunnen we ook iets anders serveren 

 

 

 

 

 

Wij serveren onze hoofdgerechten met frietjes of gebakken aardappelen 

en seizoengroenten 
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Nagerechten 

 

Kaasplankje          € 10,50 
Vier verschillende kazen uit de streek, begeleid met een glaasje port 

Zoete hangop         €  8,20 
Geserveerd met honing, appel en zoete amandelcrunch 

Dame Blanche         €  7,20 
Drie bolletjes vanilleijs, geserveerd met chocoladesaus 
en slagroom 

´Drentse Deerne´         €  9,20 
Drie bolletjes vers ijs van de boerderij, met seizoenfruit 
en slagroom 

´Hot Lady´          € 8,20 
Vanille ijs met warme frambozen, cointreau en slagroom 

Koffiedessert         €  7,10 
Koffie met bonbons en een drentse bitter 
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