Welkom bij ‘t Drummerke
Wilt u iemand verrassen met een sfeervol diner? Vraag dan eens naar onze
cadeaubon.
Wij accepteren de volgende cadeaubonnen:
Dinerbon eetcafé ’t Drummerke
Nationale Horeca Cadeaukaart
VVV Nationale Dinercheque
VVV irischeque/cadeaubon
Ticketrestaurant/edenred

Verrassingsmenu:
Laat u verrassen met een compleet verzorgd menu door de kok
3-gangen €26,50
4-gangen €29,50
Bij het voorgerecht en hoofdgerecht heeft u de keuze uit vlees, vis
of vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons! Vele gerechten op
deze menukaart zijn allergievrij/arm te bereiden.

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas met pestokaas, balsamicodressing,
tuinkers, frisse sla, pijnboompitten en knoflookcroutons
€ 9,75
Tapas voor 2 personen
Kleurrijke schotel met vlees, vis, kaas en groenten geserveerd met
brood en dipjes
€ 19,75
Tonijn carpaccio met knapperige sla, rode ui, kappertjes,
citroen vinaigrette en gemarineerde garnaaltjes
€ 8,50
Tomatensoep met gehaktballetjes, room, lente-ui en verse
tuinkruiden
€ 6,50
Tortilla van frisse soorten bladsla gevuld met “Vitello Tonato” en
geroosterde honingtomaatjes
€ 9,50

(deze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Hoofdgerechten
Spies van malse stukjes kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek en
gefrituurde uitjes
€ 16,50
Lamsgehaktballetjes met gyroskruiden, spaghetti van courgette en
aubergine, geserveerd met een Griekse salade en huisgemaakte
tzatziki
€ 19,75
Gegrilde zalmfilet met een verrassende frisse saus van
crème fraiche, basilicum en verse limoen
€ 20,50
Varkenshaas met romige brie, notenpesto, frambozen-balsamico en
geroosterde amandelen
€ 17,50
Spies van gemarineerde reuzegarnalen met gerookte knoflook en
limoen geserveerd met paella en aioli
€ 22,50
(deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelen,
salade en warme groenten)

Supplementen:
frites
geb. aardappelen
warme groente
salade

€2,25
€2,25
€2,25
€2,00

Chef specials
Gegrilde Angus biefstuk (250 gram) met gebakken champignons,
ui, paprika, spek en knoflooksaus

€ 25,75
(geserveerd met friet, aardappelen, salade en warme groenten)

“Royale vleesschotel voor 2 personen”
Spare Ribs, Kipsaté en varkensmedaillons omwikkeld met
gerookt spek

geserveerd met knoflooksaus, satésaus en chilisaus
€ 37,50 per 2 personen
(geserveerd met friet, aardappelen, salade en warme groenten)

Maaltijd carpaccio van ossenhaas met balsamicodressing,
gefrituurde camembert, frisse bladsla, pijnboompitten en
krokante groentechips
€ 15,75
(de maaltijdsalade wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Vegetarisch
Romige soep van Koningsolijven, knoflook en feta
€ 7,50
Gefrituurde groenteloempia’s met chilisaus en cassave kroepoek
€ 6,50
(deze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

*****
Quiche van blauwschimmelkaas met peer, walnoten en in
bloemenhoning gekarameliseerde witlof
€ 17,50
(dit hoofdgerecht wordt geserveerd met friet, aardappelen,
salade en warme groenten)

Maaltijdsalade uit het zonnige “Griekenland”
Met o.a. olijven, feta, komkommer, rode ui, tomaat, knoflookolie en
Romeinse sla
€ 15,( de maaltijdsalade wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter )

Desserts
Huisgemaakte parfait van Nutella en Knoppers met verse slagroom
€ 8,50
Aardbeien Tiramisu met verse aardbeien en slagroom
€ 7,50
“Summer Sorbet”
Vers fruit salade met Sangria, sorbetijs en slagroom
€ 7,50
Crème Brulee met liquor 43, slagroom en cheesecake-citroenijs
€ 6,50
Bavarois van kokos met slagroom en Stracciatella ijs
€ 6,75

Vraag naar ons aanbod glutenvrij en lactosevrij dessert of dessert
zonder toegevoegde suikers €8,50

Kindermenu
Tomatensoepje met gehaktballetjes
€ 3,50
Vers fruitsalade
€ 3,50
Kipnuggets, kroket of frikandel
Met frites, appelmoes en mayonaise
€ 6,50
Schnitzeltje met aardappelkroketjes en erwtjes met worteltjes
€ 7,50
Vissticks met aardappelkroketjes en erwtjes met worteltjes
€ 7,50
Kinderijsje met slagroom
€ 4,50
Versier je koksmuts en kinderijs aan je eigen tafel en smullen maar….

