Soepen & Voorgerechten
Drentse Hoendersoep, van scharrelkip met prei en vermicelli
Aardappelsoep, met of zonder gebakken spekjes en bieslook
Siepelsoep, uiensoep geserveerd met croutons en geraspte kaas

€5,95
€5,95 v
€5,95 v

Vers afgebakken landbrood met kruidenboter
Boerensalade met diverse soorten sla, tomaat, komkommer, maïs,
uitgebakken spekjes en een plakje gebakken bloedworst
Boerensalade vegetarisch
Tartaar van gerookte zalm met mierikswortelsaus en kappertjes
Paté van wildzwijn met sinaasappelconfijt

€4,25 v
€9,95
€7,95 v
€9,95
€9,95

Hoofdgerechten Vlees
Schnitzel Villa Nova met een champignonroomsaus
Kalfsentrecote met een mosterdsausje
Eendenborstfilet van tamme boerderijeend, rosé gebraden en geserveerd
met warme gekonfijte appeltjes
Wild Zwijnmedaillons met een jagersausje
Tournedos gegrild en geserveerd met pepersaus

€17,50
€21,50
€22,00
€20,00
€24,00

Hoofdgerechten Vis en Vegetarisch
Kabeljauwrug met dragonsaus
Gebakken Gamba’s met prei, paprika en knoflookboter

€21,00
€19,95

Groentenmuffins, 2 bladerdeegquiches gevuld met dagverse groenten en
gegratineerd met boerenkaas
Paddenstoelenstoofpotje met diverse kruiden en creme fraiche

€16,50
€16,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met een dagelijks wisselende aardappelgarnituur,
twee warme groenten en een koude bijlage

.

Nagerechten
Roomijs met warme chocoladesaus en slagroom
Sweet Dreams, halve perzik met vanilleroomijs en aardbeisabayon,
geschaafde amandeltjes en slagroom
Warm appeltaartje met vanille-ijs en slagroom
Colonisten-hangop, huisgemaakt met appeltjes, honing en slagroom
Desperadocoupe, vanille-ijs met boerenjongens en -meisjes en slagroom
Kaas uit de streek, 3 soorten kaas met krentenbrood en honing

€6,75
€6,75
€7,75
€6,75
€6,75
€9,00

Koffie’s en Dessertwijnen
Koffie Villa Nova, koffie/thee of cappuccino met zoetigheden
Koffie/Thee
Cappuccino
Amaretto, Baileys, Tia Maria
Liqor 43
Drambuie
Grand Marnier

€7,50
€2,00
€2,50
€3,50
€3,75
€4,50
€4,75

Irish Coffee - met Ierse Whiskey
Dokkumer kofje – met Berenburg
Spaanse koffie – met Liqor 43

€6,25
€5,50
€6,50

Port - Quinta de Marrocos
Ruby, Tawny, White
Pineau des Charentes - 10yr Old
Moscatel Micaela – Jerez, Spanje

€4,00
€4,75
€4,25

Advies nodig ivm allergenen? Vraag het onze medewerkers

.

