WELKOM GAST

Verrassingsmenu
Laat u verrassen met een compleet verzorgd menu door de kok
3-gangen €28,75 | 4-gangen €32,75
Bij het voorgerecht en hoofdgerecht heeft u de keuze uit vlees, vis of vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas met basilicumdressing, Grana Padano, tuinkers, geroosterde
pittenmix en krokant gebakken Pancetta
€11,75
In knoflookolie gewokte garnalen op oosterse wijze geserveerd
€13,50
Huisgemaakte terrine van gevogelte met gerookt spek, groene kool en abrikoos
€9,50
Salade met een mousse van makreel, kappertjes, rode ui en cocktaildressing
geserveerd met toast
€11,25
Salade met crispy gefrituurde groentespies geserveerd met tomaten salsa
€8,75
(liever een maaltijdsalade? +€5,00)

Soepen
Pompoensoep met gebakken paddenstoelen en truffelolie
€7,95
Ossenstaartsoep met seizoensgroenten en pulled beef
€8,50
Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, room, lente-ui en verse tuinkruiden
€6,75
(deze voorgerechten en soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Heeft u een allergie? Meld het ons! Vele gerechten op deze
menukaart zijn allergievrij/arm te bereiden.
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Hoofdgerechten
Argentijnse biefstuk met paddestoelensaus
€27,50
In sesam krokant gebakken zalmfilet afgelakt met ketjapsaus met wasabi kroepoek
€23,75
Varkenshaas met Stroganoffsaus
€19,50
Gegrilde regenboogforel met perzik en geroosterde amandel geserveerd op
groentespaghetti
€19,75
“Saté ’t Drummerke”
huisgemarineerde stukjes kipfilet aan een spies met satésaus, kroepoek, atjar en
gefrituurde uitjes
€18,50
Porta bello pizza gevuld met gewokte groenten en mozzarella geserveerd
op een bedje van notensla
€20,50
Rustieke bol met gefrituurde Griekse kaas, gegrilde groenten en vijgenchutney
€ 18,50

(deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise, aardappelen, salade en warme groenten)

Supplementen zijn bij te bestellen voor €2,25
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Desserts
Crème brulee met aardbeien-cheesecake ijs €9,50
Bladerdeeg gevuld met honing en noten met karamel ijs €9,75
Red velvet cupcake met warme kersen en vanille ijs €8,50
Bavarois van mandarijn met bananen roomijs €8,50
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 €7,50
(de desserts worden geserveerd met verse slagroom)

Kaasbordje met een heerlijk rood portje €10,50

Koffie's, likeuren en cognac
Koffie
€2,40
Thee
€2,10
Cappuccino
€2,50
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
Verse munt thee
€2,75
Warme chocolademelk
€2,75
- met slagroom
+€0,50
Bestel deze warme dranken
"'t Drummerke" +€1,85
en u krijgt er een klein likeurtje en diverse
lekkernijen bij!

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

Portie poffertjes ( 12 stuks ) 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, koksmuts versieren en een verrassing
€ 5,Raketje, koksmuts versieren en een verrassing
€ 2,50

