
Bittergarnituur

Broodplankje, 6 plakjes brood, met huisgemaakte 
tapenade, rode bieten hummus, kruidenboter, 
heksenkaas en Tzaziki p.p. €   7,50
Gemengde luxe hapjes kaas, worst, zalm, Brie, 
warme hapjes en brood plankje € 17,50
Biologische bitterballen 8 stuks Kwekkeboom €   7,25
Gemengde warme hapjes 8 stuks €   7,25
Portie kaas €   7,25

Gebak

Appelgebak €   2,75
Assersoes met boerenjongens, advocaat en slagroom €   4,85
Drentse wafel met warme kersen en slagroom €   4,85
Saucijzen broodje €   3,85
Warme Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom €   4,85
Plak cake €   2,25
Gebak van de dag  €   3,95

Tosti Panini
geserveerd met curry saus en rauwkostsalade

Tosti Panini boerenham/kaas €   5,75
Tosti Panini Hawaï met ham, kaas en ananas €   6,00
Tosti Panini Parma, mozzarella, Parmaham en tomaat €   6,75
Tosti Panini gerookte zalm met Brie €   8,00
Tosti Panini Italiano, salami, Parmezaan en tomaat €   6,75



Belegde broodjes
Deze kunnen ook als waldkorn of Italiaanse bol, extra €   1,30

Broodje ham of kaas €   5,75
Broodje gezond, ham, kaas, komkommer,
tomaat en ei €   7,75
Broodje Brie, met Rucola, walnoten en honing €   7,75
Broodje tonijnsalade met kappertjes en
groene kruiden €   8,50
Broodje gerookte zalm met guacamole en rucola €   9,95
Broodje carpaccio met parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en balsamicostroop €   9,95
 

Warme broodjes

“Poort van Assen” salami, ui, tomaat, spek, 
champignons en met kaas gegratineerd €   9,00
Italiaanse bol 'Hete Kip' laat u verrassen... €   9,75
Broodje Hawaï, ananas, tomaat met kaas gegratineerd €   7,25
Italiaanse bol warm vlees, gebakken uitjes en pindasaus €   8,75
Gehaktbal uit eigen keuken met boerenbrood €   9,25
2 Biologische Kwekkeboom kroketten met 
boerenbrood €   8,95
'Ellert en Brammert” Italiaanse bol met reuze burger, 
gebakken ei, spek en curry saus €   9,95
Italiaanse bol biefstukreepjes met champignons, 
paprika en ketjapsaus € 10,25
Ciabatta grof volkoren met gegrilde groenten, 
nootjes en teriyaki saus €   8,95* 
Ciabatta grof volkoren met vegan burger, cheddar 
kaas en mayonaise €   9,25*
Pitah broodje 'Karma Shoarma' met tomaat, ui, sla
en knoflooksaus €  12,75*

* Deze gerechten zijn veganistisch



Pannenkoeken

Pannenkoek naturel €   8,75
Pannenkoek kaas € 10,25
Pannenkoek appel € 10,25
Pannenkoek spek € 10,25
Boerenpannenkoek met ui, spek en champignons € 12,95

Eiergerechten van scharreleieren
met boerenbrood wit of bruin

Uitsmijter ham/ kaas €   9,25
Uitsmijter Poort van Assen met spek, champignons 
en huzarensalade €   9,95
Uitsmijter carpaccio, Parmezaanse kaas en 
Pijnboompitjes € 11,25
Uitsmijter gerookte zalm € 10,95
Omelet champignons €   9,25
Boerenomelet €   9,75

Kindergerechten
tot de leeftijd van 13 jaar

Kipkluifjes met friet en appelmoes €   7,50
Kipnuggets met friet en appelmoes €   6,95
Kroket of frikandel met friet en appelmoes €   6,50
Kinderpannenkoek naturel €   5,95

Soepen
geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep met soepballetjes €   5,75
Drentse mosterdsoep met spekjes en prei €   6,25
Heldere groentesoep met soepballetjes €   5,75
Uiensoep met knoflookcroutons €   5,75* 

* Deze gerechten zijn veganistisch



Zomersalades
geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Gemengde frisse salade met gebakken kipstukjes, 
gegrilde ananas en kerrie mayonaise € 12,75
Salade gerookte zalm, garnalen en remoulade saus € 12,75
Gemengde salade met gebakken biefstukreepjes, 
sesamzaad en paprika € 12,75 
Salade met veganistische kipreepjes, paprika, 
champignons, balsamico en cashewnootjes € 12,75*
Huzarensalade met 3 soorten vlees, geserveerd 
met plakken wit of bruin brood €   9,25
Russisch ei met 3 soorten gerookte vis, geserveerd 
met plakken wit of bruin brood € 10,75

Dagschotels
geserveerd met rauwkost, warme groente, gebakken aardappelen of friet

Bal gehakt uit eigen keuken met gebakken ui, 
spek en champignons € 14,75
Satéschotel met gebakken champignons en 
pindasaus € 16,50
Kalfslever met gebakken ui, spek en champignons € 16,50
Runderreepjes met champignons, paprika en 
ketjapsaus € 18,75
Spaghetti Bolognese met stokbrood, kruidenboter 
en Parmezaanse kaas € 16,25

* Deze gerechten zijn veganistisch



IJsgerechten

Coupe 'Dronken Sultan' vanille-ijs, advocaat, 
boerenjongens en slagroom €   6,75
Vers fruit, met vanille-ijs en slagroom €   6,75
Drentse wafel met kersen, vanille-ijs en slagroom €   7,75
Coupe 'Dame Blanche' vanille-ijs, chocoladesaus 
en slagroom  €   6,25
Kinderijs met verrassing €   5,50
Verse aardbeien met slagroom €   8,25
Verse aardbeien met vanille ijs en slagroom €   8,25
Heisse Liebe, vanille-ijs met warme frambozen en slagroom €   8,75


