MENUKAART
Verrassingsmenu
Laat u verrassen met een compleet verzorgd menu door de kok
3-gangen € 32,50 | 4-gangen € 37,50
Bij het voorgerecht en hoofdgerecht heeft u de keuze uit vlees, vis of vegetarisch

Voorgerechten
Carpaccio van rund met oude kaas, frisse bladsla, zongedroogde tomaatjes en een
dressing van zwarte knoflook en balsamico
€ 12,50
Veldsla met gefrituurde mosselen, komkommer en sjalot, citrus-dressing en kappertjes
€ 13,50
Taartje van quinoa en rucola, crispy spring rolls, rozenwater kroepoek en Japanse
sesamsaus
€ 12,50
Salade met gerookte kalkoen, appel-avocado dressing, walnoot en zacht voorjaarsfruit
€ 11,50
Gemarineerde zalm met gebakken spekjes, kleurrijke pickles, frisse bladsla,
gepocheerd ei en mosterd-dille dressing
€ 14,50
liever een maaltijdsalade? +€5,00

Soepen
Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, room, lente-ui en verse tuinkruiden
€ 6,75
Crèmesoep van aardappel met velderwtjes, prei, (chorizo), ijsbergsla en room
€ 7,50
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
Kabeljauwfilet met venkelpuree, geglaceerde bospeen en botersaus
€ 24,50
Mixed Grill van de Green Egg
gemarineerde kipfilet, spareribs, varkenshaas
met pepersaus en knoflooksaus
€ 26,50
“Saté ’t Drummerke”
Huisgemaakte saté van kipfilet met satésaus, kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes
€ 18,75
Gegrilde zalmfilet met een kruidenroomsaus van daslook en basilicum
€ 24,50
Mediteraanse aardappel-ovenschotel met een heerlijke topping van Jackfruit
€ 20,50
deze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayonaise, gratin, salade en warme groenten
Extra friet, warme groenten of salade € 2,75

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
Panna cotta met voorjaarsfruit en aardbeienijs € 9,50
Parfait van Bastognekoek en caramelsaus € 8,50
Créme brulée van basilicum en mango ijs € 9,50
Tiramisu met Advocaat € 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

€2,60
€2,30
€2,70
€2,60
€4,80
€2,75
€2,65
€2,75
€2,70
€3,45
+€0,50
+€0,50
€2,95
€2,95
+€0,50

Bestel deze warme dranken 't
Drummerke en u krijgt er een klein
likeurtje en diverse lekkernijen bij!
+€2,00

Remi Martin
Courvoisier
Hennessy
Martell
Calvados

€4,30
€4,55
€4,30
€4,55
€4,30

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

€6,75
€6,75
€6,75
€6,75
€6,75
€6,75
€6,75

Amaretto
Baileys
Benedictine
Cointreau
Drambuie
Grand marnier
Likeur 43
Pernod
Tia Maria
Limoncello

€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75
€3,75

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

