
Voorgerechten
Alle voor- en tussengerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Broodplankje, 6 plakjes brood met huisgemaakte tapenade,
rode biet-hummus, heksenkaas, kruidenboter en tzatziki

€ 7,50
~~~~~~~~~~~~~~~~

Rundercarpaccio met verse Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en balsamico

€ 11,25
~~~~~~~~~~~~~~~~

Lima bonen salade met gegrilde aubergine en pecannoten 
€ 9,75 *    

~~~~~~~~~~~~~~~~
Gerookte zalm met een salade van hollandse garnalen,

appel en cocktailsaus 
€ 12,25

Warme voor- of
tussengerechten

Gegrilde tempeh-papaja spies met pindasaus
€ 9,25 *

~~~~~~~~~~~~~~~~
Gamba’s gebakken in knoflookolie op tagliatelle met

truffelmayonaise
€ 11,75 

~~~~~~~~~~~~~~~~
Coquilles in pancetta gewikkeld met romige knolselderij

crème
€ 11,25

* Deze gerechten zijn veganistisch



Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Komkommersoep met paprika en dille
€ 6,25 *

~~~~~~~~~~~~~~~~
Mosterdsoep met gerookte zalm en prei

€ 6,25
~~~~~~~~~~~~~~~~

Romige knoflooksoep met spekjes
€ 6,75

~~~~~~~~~~~~~~~~
Franse uiensoep met knoflookcroutons 

€ 5,75 *

Speciale menu's:

3-gangen Theatermenu
€ 24,75

Onze medewerkers vertellen u er graag meer over.

Proeverij menu deluxe:
Minimaal 2 personen

    
4 verschillende voorgerechtjes

4 verschillende hoofdgerechtjes
4 verschillende nagerechtjes 

€ 38,50 p.p.

* Deze gerechten zijn veganistisch



Vegetarische/vegan
hoofdgerechten

Geserveerd met 1 koude groente, 2 warme groenten, aardappelen en friet.

Punt paprika gevuld met vegan gehakt, tomaat, ui, prei en
champignons gegratineerd met vegan kaas

€ 19,75 *
~~~~~~~~~~~~~~~~

Pinda stoofpotje van zoete aardappelen, wortel, ui en
gember geserveerd met rijst

€ 19,75 *
  ~~~~~~~~~~~~~~~~

Courgette-spaghetti met tomaat, zwarte olijven,
champignons en cashewnoten

€ 19,50 *
~~~~~~~~~~~~~~~~

Mango curry met courgette, paprika en sperziebonen
geserveerd met bruine rijst

€ 19,75 *

* Deze gerechten zijn veganistisch

Visgerechten
Geserveerd met 2 warme groenten, 1 koude groente, aardappelen en friet.

Zalmfilet met zeekraal en saffraansaus
€ 20,50

~~~~~~~~~~~~~~
Klassieke scholfilet in roomboter gebakken met

remouladesaus
€ 19,75

~~~~~~~~~~~~~~
Roodbaarsfilet met gebakken champignons, tomaat, prei

en Noorse garnaaltjes
€ 19,75

~~~~~~~~~~~~~~
Botervis, gebakken, met mango-citroensaus

€ 21,50
  



Vleesgerechten
Geserveerd met 2 warme groenten, 1 koude groente, aardappelen en friet.

Drents runderstoofpotje met zomergroenten en kruiden
geserveerd met sinaasappel/aardappelpuree

€ 20,75
~~~~~~~~~~~~~~

Varkensentrecote met rucola, walnoten, zongedroogde
tomaat met gesmolten mozzarella en agave siroop  

€ 21,75
~~~~~~~~~~~~~~

Boerenschnitzel met gebakken ui, spek en champignons
  € 19,50

~~~~~~~~~~~~~~
  Mixed grill spiezen van biefstuk, kip en varkenshaas met

peper- en knoflooksaus
€ 22,75

~~~~~~~~~~~~~~
Kipfilet gevuld met tomaten tapenade en rozemarijnsaus

€ 19,75
~~~~~~~~~~~~~~

Varkenshaas gevuld met ui, spek, champignons
gegratineerd met brie en honing-mosterdsaus

€ 22,25
~~~~~~~~~~~~~~

Rundersteak met ui, spek en champignon en pepersaus
€ 22,50



Nagerechten

Chiapudding met kokosroom en vers zomerfruit
€ 8,75 *

~~~~~~~~~~~~~~
Dronken sultan, Malaga-ijs met advocaat, boerenjongens, 

rum en slagroom
 € 8,75

~~~~~~~~~~~~~~
Panna cotta van mango en kokosroom

€ 8,50 *
~~~~~~~~~~~~~~

Crème brûlée met honing en kaneel
€ 8,75

~~~~~~~~~~~~~~
Verse aardbeien met vanille ijs en slagroom

€ 8,75 

* Deze gerechten zijn veganistisch

Speciale koffie

Asser koffie (met advocaat) € 6,25
Drentse koffie (met Heidelikeur) € 6,25
Dokkumer koffie (met Beerenburg) € 6,25
Irish Coffee (met Whisky) € 7,50
French Coffee (met Grand Marnier) € 7,50
Coffee Brasil (met Tia Maria) € 7,50
Italian Coffee (met Amaretto) € 7,50

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers, zij zullen u graag van
informatie voorzien.


