EDITIE 2017

FINGERFOOD
Groene olijven				€ 3,50
Droge worst 				
€ 4,00

drentse metworst met mosterd en chili
Oude kaas 				

€ 4,00

Mandje brood 				

€ 3,50

Ultimate nacho’s 			

€ 5,00

Bitterballen

€ 4,60

met mosterd 		

met kruidenboter, tapenade en aioli				
tortillachips met kaas, tomatensalsa,
crème fraîche en jalapenos uit de oven
met guacamole
			

8 stuks Kwekkeboom bitterballen met
mosterd en mayonaise

Bittergarnituur				€ 7,50

16 stuks warme bitterganituur met
mayonaise en chilli

Onion rings				€ 7,50

10 stuks met mangomayonaise 				
Vlammetjes				€ 6,00

10 stuks met mayonaise en chili 				
Plate to share				

Groene olijven, droge worst, oude kaas,
tortillachips en warm bittergarituur

LUNCHKAART
Onze gerechten
kunnen allergenen
bevatten. Heeft u
een allergie?
Meld het ons!

€ 9,50

*

OP VERZOEK
BEREIDEN WIJ
DEZE GERECHTEN
VEGETARISCH
VIS GERECHT

ONBEPE

RKT

TAPAS
v.a.

Onbeperkt tapas naar
keuze van onze kaart
voor een vaste prijs!
Vanaf 17.00 uur

€17,50

VEGETARISCH
GERECHT

HUISGEMAAKTE
TOSTI’S

met ketchup en mayonaise
Hollandse tosti 		

€ 3,00*

Spaanse tosti 			

€ 4,50

Caprese tosti 			

€ 4,50

Turkse tosti 			

€ 4,50

Triple tosti met ham en kaas			

Tosti met serranoham,
tomatensalsa en manchego		

Tosti van donkerbrood
met tomaat, mozzarella, pesto
en basilicum
Turks brood met Turkse worst
en kaas

SOEPEN

geserveerd met brood en kruidenboter

Tomatensoep			€ 4,50
met crème fraîche en basilicum					
Soep van het seizoen 		
€ 4,50
Mosterdsoep 			
€ 4,50*

met gebakken spekjes

SALADES

geserveerd met brood en boter
Caesar salade 			

€ 8,50

Carpaccio salade		

€ 9,00

Spaanse salade 		

€ 8,50*

Groene salade			

€ 8,00

Zalm salade			

€ 9,00

Salade van gerookte kipfilet,
gebakken spek, rode ui en
Parmezaanse kaas		

BROODJES

Rundercarpaccio met pestodressing,
croutons en rode ui

Oude kaas “uut drenthe”
Gebakken beenham 		

€ 5,00
€ 5,75

Rundercarpaccio 		

€ 7,75

Salade met serranoham,
zongedroogde tomaat,
kappertjes, manchegoschaafsel
en pestodressing

Gerookte zalm 		

€ 7,75

wit of bruin

met mosterdsaus					
met rucola, pijnboompitjes,
pestodressing en Parmezaanse kaas		
met rucola, roomkaas, rode ui
en kappertjes			

Salade met sperziebonen, avocado,
romaanse sla, pijnboompitten,
en Parmezaanse kaas

Geitenkaas uit de oven

€ 5,50

Bourgondische kroketten

€ 7,00

Salade met gerookte zalm,
croutons, rode ui, kappertjes en
dille-citroendressing
		

Pistolet kroket 		

€ 4,00

geserveerd met frites en mayonaise

met walnoten en honing 		
2 sneetjes brood met
2 Bourgondische kroketten

1 Bourgondische kroket tussen
een pistolet

ZWETSER SPECIALS
Runderburger			€ 12,50

met sla, tomatensalsa, rode ui en
gebakken spek 		

Spaanse runderburger 		

met guacamole, tomatensalsa en
jalapenos		

€ 12,50

