Maaltijdsalades
Caesar

€ 16,00

Makreel

€ 17,75

Caprese

€ 16,50

Surf en Turf

€ 18,75

met kipfilet, croutons, caesardressing, ei
bacon en parmezaan

met mozzarella, balsamico, tomaat en basilicum

met appel, kappertjes en limoendressing

mals rundvlees en gamba’s met balsamico

MENUKAART

* Alle salades worden geserveerd met brood, boter, kaas, rauwkost, rode ui, zaden en pitten

Nagerechten
Coupe Romanoff

€ 9,00

Classic Cheesecake

€ 9,00

verse aardbeien, vanille ijs en slagroom

met lemon curd en macaron van pistache

Monchou

huisgemaakt met koekkruim, rood fruit,
vanille ijs en slagroom

€ 9,00

Disk Dame Blanche

€ 9,00

Ijs Macaron

€ 9,00

roomijs met chocolade biscuit en slagroom
van mango en passievrucht met slagroom

Kaasplankje

€ 12,50

Dessert Sharing

€ 17,00

Koffie specials

€ 7,50

met afwisselende kazen, notenbrood,
vijgenchutney en een glas rode tawny port

selectie van onze lekkerste desserts (2 pers.)
diverse koffies met slagroom zoals: Irish,
Spanish, French, Drents, Dutch of Mexican

Café Restaurant

Heeft u een allergie,
geef het aan ons door!

Hofsteenge
Grolloo

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Nacho’s

€ 10,00

Carpaccio

€ 13,00

Broodplankje

€ 7,50

Pannetje gamba’s

€ 13,00

Caprese taartje

€ 10,00

Voorgerecht sharing

€ 20,00

gehakt, guacamole, salsa, tomaat,
zure room, cheddar (2 pers.)

met diverse smeersels

tomaat, mozzarella, basilicum, balsamico

rucola, broad beans, parmezaan, tomaat,
truffelmayonaise

knoflook, salsa van tomaat en limoen

selectie van onze lekkerste voorgerechten
(2 pers.)

Tomatensoep
met bruschetta

Steak van de Chef

€ 25,50

Burger van black Angus

€ 19,50

Huisgemarineerde Spareribs

€ 21,50

Duo Sate

€ 20,50

Vis van de Chef

€ 22,50

Zeebaars

€ 23,00

Spareribs & Sate combi

€ 40,00

spek, ui, champignons

met bearnaise schuim, kroepoek van truffel en schots van coppa.
Wisselend aanbod van de meest malse stukken rundvlees. Vraag uw gastheer of gastvrouw!

met barbecuesaus

kip en varken, uiencrunch, kroepoek van rode curry, frites

Soepen
met Drentse droge worst

€ 20,50

uienringen, cheddar, mesclun, tomaat, bacon en BBQ-saus, burger bun en frites

* Bekijk ons krijtbord aan de wand voor afwisselende voorgerechten

Mosterdsoep

Bourgondische schnitzel

€ 6,50

Seizoensoep
wisselende soep

€ 6,50

€ 6,50

op de huid gebakken, pasta aioli en groene pesto
* Soepen worden geserveerd met broodjes en kruidenboter

Vegetarische hoofdgerechten
€ 22,50

Kaasfondue

€ 22,75

Veggie Burger

€ 20,00

met kokosmelk, kikkererwten, groenten, rijst en naanbrood (veganistisch)

van Gruyere en Emmentaler met ambachtelijk brood, verse groenten, nacho’s en salade

voor twee personen, met frites en sauzen

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse bordgroenten, salade en gebakken aardappelen

Groene Curry

met uienringen, mesclun, tomaat, burger bun, limoenmayonaise en frites

met kruim van mosterd en beurre blanc.
Wisselend aanbod van de lekkerste verse vis! Informeer bij uw gastheer of gastvrouw!

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

