Maaltijdsalades
Carpaccio

€ 16,00

Surf en Turf

€ 18,75

Poke Bowl kip piri piri

€ 16,50

Poke Bowl zalm

€ 17,75

met pesto, parmezaanse kaas, tomaat
en broad beans
met rijst, komkommer, mango, avocado,
sesamzaad en teriyakisaus

mals rundvlees en gamba’s met balsamico

met rijst, komkommer, mango, avocado,
sesamzaad en ponzu saus

MENUKAART

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

Nagerechten
‘Groller Bokkenpoot’

€ 9,00

Salted caramel cheesecake

€ 9,00

met caramel, vanille ijs en slagroom

met macaron en slagroom

Bapao van ijs

drie zachte rijstdeegballetjes gevuld met ijs,
geserveerd met vers fruit en slagroom

€ 9,00

Disk Dame Blanche

€ 9,00

Creme Brulee

€ 9,00

roomijs met chocolade biscuit en slagroom
met Hofsteenge likeur en een bol vanille ijs

Heeft u een allergie,
geef het aan ons door!

Kaasplankje

€ 12,50

Dessert Sharing

€ 17,00

Koffie specials

€ 7,50

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

selectie van onze lekkerste desserts (2 pers.)

diverse koffies met slagroom zoals: Hofsteenge, Irish,
Spanish, French, Drents, Dutch of Mexican

is of kan vegan
besteld worden

Café Restaurant

Hofsteenge
Grolloo

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Nacho’s

€ 10,00

Broodplankje

Creme van geitenkaas

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

met diverse smeersels

Carpaccio

€ 13,00

€ 7,50

Pannetje gamba’s

€ 13,00

€ 10,00

Wildzwijnham

€ 12,50

spaghetti van courgette, parelcouscous en vijgen

Boneless Ribs

€ 12,50

in cola gekookt, zoete aardappel, avocado en bbq-saus

rucola, broad beans, parmezaan, tomaat,
truffelmayonaise

knoflook, salsa van tomaat en limoen

zoete aceto dressing en gekarameliseerde walnoten

Voorgerecht sharing

selectie van onze Chefs (2 pers.)

€ 20,00

met Drentse droge worst

Tomatensoep
met bruschetta

Steak van de Chef

€ 25,50

Burger van black Angus (225 gram)

€ 19,50

Huisgemarineerde Spareribs

€ 21,50

Kip Sate

€ 21,00

Vis van de Chef

€ 22,50

Forel papilot

€ 23,00

Spareribs & Sate combi

€ 42,50

Varkenshaas

€ 21,00

spek, ui, champignons

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

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

seroendeng, kroepoek van rode curry, frites

€ 6,50
€ 6,50

Seizoensoep
wisselende soep

Bouillabaisse

met gamba’s, aioli en bosui

€ 6,50
€ 8,00

* Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Vegetarische hoofdgerechten
Chili sin carne

kidneybonen, basmati rijst, limabonen

met groenten en bisque van grijze garnalen

voor twee personen, met frites en sauzen

€ 22,50
* Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse bordgroenten, salade en gebakken aardappelen

€ 22,75

Vegan Rendang

€ 20,50

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

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

gevuld met tapenade, gegratineerd met brie en teriyakisaus

Kaasfondue

met jackfruit en kokosmelk

€ 20,00

met barbecuesaus en knoflooksaus

Soepen
Mosterdsoep

Bourgondische schnitzel

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

