Voorgerechten

van 17:00 tot 20:00 uur

Soepen:
Oma’s groentesoep

4,95

Soep van de dag

4,95

Vegetarische soep ……………………… 4,95

Broodplankje voor 2 personen

5,75

Met kruidenboter en pesto

Drentsche Uitbarsting

5,50

Pasteitje met champignon ragout

Drentse Weelde

11,50

Carpaccio van Achtermuis, met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

Vette Vingers

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

5,95

Plates

van 17:00 tot 20:00 uur

Kies een lekker stuk vlees of vis en wij serveren hierbij een
rauwkostsalade, heerlijk gekruide aardappeltjes en een
fris romige mayonaise

Z¤nnekamp

Kipfiletschnitzel met ananas

Boswandeling

Boerengehaktbal

17,25
17,00

De Houthakker Saté spies

(kip)
17,25
met satésaus, atjar tjampoer & kroepoek

De Stellingwarver Varkensschnitzel

17,50

met een schijfje citroen

Gien Kippegie

maar een gegrild Half haantje
18,25
van buiten knapperig en lekker sappig van binnen

Drents-Friese-Wold

Varkensschnitzel

18,75

met gebakken ui & champignons

0er de Tjonger
De Ribbetjes

gegrilde Zalmfilet

van de Kolonie

Spare ribs

19,50
19,50

Heerlijk gekruid

’t Hunebed

van

Zorgvlied

gegrilde Varkenshaas- medaillons met champignonsaus

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

19,50

Vegetarische Plates

van 17:00 tot 20:00 uur

Vegetarische Schnitzel

17,50

Op basis van eiwitten met toegevoegd ijzer en vitamine

geserveerd met heerlijk gekruide aardappeltjes,
rauwkostsalade en fris romige mayonaise

Fries-Drentse-Wold

18,75

Vegetarische schnitzel met gebakken ui & champignon

geserveerd met heerlijk gekruide aardappeltjes,
rauwkostsalade en fris romige mayonaise

’n Zunnig Pottien

18,50

niet te verwarren met zuinig, want dit potje is rijkelijk gevuld
met een kruidige gele curry van wortel, zoete aardappel,
kikkererwten en groene bonen met romige kokosmelk.
Geserveerd met rijst

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Steenoven Pizza’s
van 12:00 tot 20:00 uur

Hawaii

16,95

belegd met heerlijke ham, kaas en ananas

Salami

15,95

belegd met kruidige tomatensaus,
hartige salami en zachte mozzarella

Margarita

12,95

belegd met kruidige tomatensaus
en zachte mozzarella.

BBQ

15,95

belegd met gemarineerde kip,
barbecuesaus, en zachte mozzarella

Tonijn
belegd met aromatische tomatensaus,
tonijn, uien en zachte mozzarella

13,95

IJskoude verleidingen bereid met heerlijk softijs
voor kinderen t/m 10 jaar

4,25
softijs, slagroom en met leuke en lekkere versieringen

*Sorbet à la Elisabeth

5,25

softijs met verse vruchten, aardbeiensaus en slagroom

*Dom blondje

4,75

softijs met chocoladesaus en slagroom

5,25

*Dronken Kobussie
softijs met rozijnen gedrenkt in brandewijn en slagroom

*De nacht van Z¤nnekamp

5,25

softijs, overgoten met advocaat en een toefje slagroom

‘t Verrukkelukke Appeltje

5,75

warm appeltaartpuntje, met softijs en slagroom

Warm en koud

6,75

warme wafel met koud softijs, kersen en slagroom

Fris en fruitig

6,50

coupe barstensvol met verse vruchten en een toef slagroom
IJskoude verleidingen met
Kleiner = € 1, goedkoper

*

kunnen kleiner of groter gemaakt worden.
Groter = € 1,50 toeslag

