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 Dinercheque (papier en kaartversie)
VVV irischeque/cadeaubon (papieren versie)
Dinerbon.nl giftcard

Verrassingsmenu:
Laat u verrassen met een compleet verzorgd menu door de kok
3-gangen €28,50
4-gangen €32,50
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 basilicumdressing, oude kaas, frisse
bladsla en pesto van rucola en cashewnoten
€ 11,25

Kleurrijke oosterse groenten met in tempura gefrituurde reuze
garnalen en chili-knoflook mayonaise
€ 12,50

Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, room en lente-ui
€ 6,75

Salade met gerookte vissoorten, tuinkers, pijnboompitten, een
gepocheerd ei en limoen-gember schuim
€ 13,25

“Ceasar Salade”
Salade van malse stukjes kipfilet, gegrild spek, zacht gekookt ei en
Parmezaanse kaas
€ 9,50
(deze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Hoofdgerechten
Gegrilde Argentijnse biefstuk met lente-ui, knoflook,
champignonsaus en krokante panchetta
€ 27,50
Zalmfilet uit de oven met mosterd-dillesaus
€ 23,50
“Saté ’t Drummerke”
Spies van gemarineerde kipfilet met satésaus, kroepoek en atjar
€ 18,50
Lamsrump met een honing-tijmsaus en een spek-aardappeltaartje
€ 22,50
“Trilogie vis”
Dagverse vis van de grill geserveerd op een drieluik met witte
wijnsaus en saffraan-dille mayonaise
€ 24,75
(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

Vegetarisch
Uiensoep met knoflooktoast en gesmolten kaas
€ 6,75
Gegrilde aubergine rolletjes gevuld met olijventapenade,
cherrytomaat en feta
€ 9,75
(deze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

*****
Paddenstoelenrisotto met in tempura gebakken groenten en crispy
groentechips
€ 16,75
100% speltbol met frisse sla, feta, aubergine en een tomatenburger
met dragonmayonaise
€ 15,50
(deze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en frisse salade)

Supplementen:
frites
geb. aardappelen
warme groente
salade

€2,25
€2,25
€2,25
€2,00

Kindermenu
Voorgerechten
Tomatensoepje met gehaktballetjes en soepstengel

of
Champignonsoepje met soepstengel
€ 3,75
Hoofdgerechten
Portie poffertjes ( 12 stuks ) met stroop en poedersuiker
€ 4,75
Frikandel
Kroket
Kipnuggets
2 mini broodjes hamburger
Geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes
€ 6,50
Nagerechten
Kinderijs met slagroom, koksmuts versieren en een verrassing
€ 5,Raketje, koksmuts versieren en een verrassing
€ 2,50

Desserts
Huisgemaakte chocoladetaart met framboos en amandel
€ 8,50
Bavarois van aardbei en mango met Mojito sorbetijs en slagroom
€ 7,75
Appel crumble met boerenjongens, slagroom en Amaretto-ijs
€ 8,75
Ijstaart voor 4 personen
Vraag aan de bediening naar de keuze of laat u verrassen
€ 30,00
Crème brulee met ijs van Ruby chocolade en verse slagroom
€ 8,25
Kunt u niet kiezen uit bovenstaande desserts ??
Bestel een dessert van de Chef…..wij zullen u verrassen met een
heerlijke, smaakvolle afsluiter van uw diner
€ 7,25

Koffiekaart
Warme dranken
Koffie
€ 2,40
Koffie ‘t Drummerke
€ 4,25
Thee
€ 2,10
Thee ’t Drummerke
€ 3,95
Cappuccino
€ 2,50
Cappuccino ‘t Drummerke € 4,35
Espresso
€ 2,40
Dubbele Espresso
€ 4,60
Cortado
€ 2,55
Cafeïnevrije koffie
€ 2,45
Cafeïnevrije cappuccino
€ 2,55
Koffie verkeerd
€ 2,50
Latte Macchiato
€ 3,25
- met hazelnoot
+€ 0,50
- met caramel
+€ 0,50
Wiener Melange
€ 3,00
Verse munt thee
€ 2,75
Warme chocolademelk
€ 2,75
- met slagroom
+€ 0,50
Likeur bij de koffie?
Amaretto
Baileys
Benedictine
Cointreau
Drambuie
Grand Marnier
Likeur 43
Pernod
Tia Maria
Limoncello

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Speciale koffie
Irish Coffee (Jameson)
Italian Coffee (Amaretto)
Spanish Coffee (Tia Maria)
French Coffee (Grand Marnier)
Paris Coffee (Cointreau)
Coffee DOM (benedictine)
Coffee 43 (likeur 43)
Ijskoffie
Ijskoffie
- met hazelnoot
- met caramel

Cognac bij de koffie?
Remi Martin
Courvoisier
Hennessy
Martell
Calvados

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,50

+€ 0,50
+€ 0,50

€ 4,10
€ 4,35
€ 4,10
€ 4,35
€ 4,10

