MENUKAART
Verrassingsmenu
Laat u verrassen met een compleet verzorgd menu door de kok
3-gangen € 29,75 | 4-gangen € 33,75
Bij het voorgerecht en hoofdgerecht heeft u de keuze uit vlees, vis of vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van runderlende met frisse bladsla, brandnetelkaas,
pestomayonaise en pijnboompitten
€ 11,75
Zacht gegaarde botervis met Hollandse garnaaltjes en een dressing van wasabi en
lemongrass
€ 12,50
Krokant pasteitje rijkelijk gevuld met huisgemaakte wildragout
€ 9,50
Gefrituurde kaas-rucola kroketjes met notenpesto en een crispy frambozen kletskop
€ 10,50
Rouleaux van gerookte zalm en makreel gevuld met kruidenroomkaas, groene asperges,
komkommer, rode ui en kappertjes
€ 13,50
liever een maaltijdsalade? +€5,00

Soepen
Tomatensoep met gehaktballetjes, room, lente-ui en verse tuinkruiden
€ 6,75
Crèmesoep van olijf en knoflook met truffel-mascarpone room
€ 7,25
de voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Heeft u een allergie? Meld het ons! Vele gerechten zijn
allergenenvrij/arm te bereiden.

MENUKAART
Hoofdgerechten
Argentijnse biefstuk bereid op de Green Egg met keuze uit pepersaus of champignonsaus
€ 27,50
Zalmfilet en reuze garnalen met een zachte cognac-kreeftenjus
€ 24,50
Sous vide gegaarde eendenborst met licht gerookte zout flakes, zoete aardappelpuree
en cranberry-portsaus
€ 23,75
“Saté ’t Drummerke”
huisgemarineerde stukjes kipfilet aan een spies met satésaus, kroepoek, atjar en
gefrituurde uitjes
€ 18,75
Schelvisfilet met een taartje van broccoli en ei met kruidenroomsaus
€ 21,50
Taartje van linzen en reuze champignon gevuld met pastinaakpuree en oude kaas
€ 20,50
deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise, gratin, salade en warme groenten
Extra friet, warme groenten of salade € 2,25

Tip: Geen voorgerecht besteld? Bestel ons heerlijke stokbrood met kruidenboter!

Heeft u een allergie? Meld het ons! Vele gerechten zijn
allergenenvrij/arm te bereiden.

DESSERTS | KOFFIE
LIKEUREN | COGNAC
Desserts
Dame blanche 2.0. de bekende klassieker in een nieuw jasje € 8,50
Parfait van gekarameliseerde luxe notenmix en karamelsaus € 9,25
Warm chocoladetaartje met Amarena-kersenijs € 8,25
Bosvruchten bavarois met vanillesaus € 7,50
Apfelstrüdel uit de oven met kaneelijs € 9,50
Dessert van de chef € 8,50
de desserts worden geserveerd met slagroom

Koffie's, likeuren en cognac
Koffie
Thee
Cappuccino
Espresso
Dubbele Espresso
Cortado
Cafeïnevrije koffie
Cafeïnevrije cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
- met hazelnoot
- met caramel
Verse munt thee
Warme chocolademelk
- met slagroom

€2,40
€2,10
€2,50
€2,40
€4,60
€2,55
€2,45
€2,55
€2,50
€3,25
+€0,50
+€0,50
€2,75
€2,75
+€0,50

Bestel deze warme dranken 't
Drummerke en u krijgt er een klein
likeurtje en diverse lekkernijen bij!
+€1,85

Remi Martin
Courvoisier
Hennessy
Martell
Calvados

€4,10
€4,35
€4,10
€4,35
€4,10

Irish Coffee (Jameson)
Italian Coffee (Amaretto)
Spanish Coffee (Tia Maria)
French Coffee (Grand Marnier)
Paris Coffee (Cointreau)
Coffee DOM (benedictine)
Coffee 43 (likeur 43)

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

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

Smakelijk

KINDEREN
Kindermenu
Tomatensoepje met gehaktballetjes en soepstengel
of
Champignonsoepje met soepstengel
€ 3,75

Portie poffertjes met stroop en poedersuiker
€ 4,75
Frikandel met frites, mayonaise en appelmoes of
Kroket met frites, mayonaise en appelmoes of
Kipnuggets met frites, mayonaise en appelmoes
€ 6,75

Kinderijs met slagroom
€ 5,25

