Maaltijdsalades
Chorizo-Geitenkaas

€ 16,50

Carpaccio

€ 18,50

Kipdij

€ 15,00

Black Tigers

€ 17,50

mesclunsla, groentjes, oregano, honing

mangochutney, pesto-olie, mesclunsla,
groentjes en cashewnoten

truffelmayonaise, pijnboompit, parmezaan

groene asperges, groentjes en
dille-mosterd dressing

MENUKAART

* Geserveerd met ambachtelijk brood

Nagerechten
Sorbet

€ 8,50

Panna Cotta

€ 8,50

Frambozenparfait

€ 8,50

Dessert Sharing

€ 15,00

Dame blanche

€ 8,00

Koffie special

€ 6,80

Gepocheerde peer

€ 8,50

Bokkenpoot

€ 8,50

krokantje, wentelteefje suikerbrood, meloen,
smoothie bosvruchten en slagroom
lemoncurd, kletskop, slagroom en merinque
chocoladesaus, slagroom en slagroomtruffel
caramelijs, slagroom, proseccoschuim
vanillecreme, slagroom, caramelplaat

limoncello, cantuccini, slagroom en
een shotje limoncello
voor twee personen

diverse koffies met slagroom zoals: Irish,
Spanish, French, Italian, Drentse kruidenbitter

Café Restaurant

Heeft u een allergie,
geef het aan ons door!

Hofsteenge
Grolloo

Hoofdgerechten

Starters
Bruschetta

met basilicum, tomaatje en mozzarella

Nacho’s (twee persoons)

gehakt, guacamole, salsa, tomaatje, gruyere

€ 7,50
€ 9,50

Broodplankje

diverse smeersels, olijven

€ 7,00
€ 15,00

Starter Sharing
voor twee personen

* Geserveerd met ambachtelijk brood

Spareribs

€ 21,00

Hofsteenge’s schnitzel

€ 20,50

Kabeljauwfilet

€ 22,50

Gegrilde zalmfilet

€ 22,50

zoet-pittig gemarineerd, koolsalade, aioli, chimichurrydip

spek, uit en champignons

parmaham, kreeftenjus, kroepoekje van safraan

Voorgerechten

witlof, groene pestosaus, kruim van rode biet

Vitello Tonato

€ 10,50

Groene asperges

€ 10,00

Eendenborst

€ 23,50

Carpaccio ossenhaas

€ 12,75

Carpaccio rode biet

€ 10,00

Duo Sate

€ 20,50

Beefburger

€ 20,00

Gegrilde entrecote

€ 23,50

Spareribs + Sate combi

€ 35,00

Portobello

vegetarisch

€ 17,50

Tagliatelle

vegetarisch

rucola, tonijnmayonaise, pijnboompit
dragonmayonaise, rucola, tomaatje, parmezaan

Pannetje Black Tigers

groentjes, knoflook, gele curry, lemon

Tartaar van zalm

norichips, avocadocreme, greenpeez

€ 12,50
€ 12,00

gepocheerd eitje, hollandaise, kruim pecannootje
olijven, mesclumsla, schuim van geitenkaast
en bieslook

Voorgerecht sharing
voor twee personen

aardappelgratin, bacon, rode portsaus, groene asperges

kophaas, kipdij, atjar, kroepoek, satesaus, seroendeng en friet

€ 19,50

* Bekijk ons krijtbord aan de wand voor afwisselende voorgerechten

saus gruyere, bacon, tomaat, rode ui en meslunsla

saus van rode wijn, krokantje van wortel
voor twee personen, met friet en sauzen

Soepen

pompoencreme, bladspinazie, parmezaan

Mosterdsoep

€ 5,50

Tomatensoep

€ 5,50

met droge worst en bosui
met mascarpone en parmaham

Pompoensoep

met bosui, granola en pijnboompit

€ 5,50

gorgonzola, roomsaus, basilicum, knoflook

Groen curry

vegetarisch

groentjes, basmatirijst, seroendeng, kroepoek
* Soepen worden geserveerd met broodjes en kruidenboter

* Hoofdgerechten worden geserveerd met verse salade,
gebakken aardappelen en groente garnituur

Bekijk ook het wisselende menu op het krijtbord aan de wand!

€ 20,00
€ 23,50

