herfst
Slow Coffee.
Speciaal voor
de liefhebber
De tegenhanger van de huidige
espresso (=snel) cultuur.
Eigenlijk onze oude vertrouwde
filterkoffie maar in dit geval
met een bijzondere koffie uit
Ethiopië: een zoetgeurende
koffie van rood fruit en Earl
Grey, maar toch complex door
smaken van jasmijn en bergamot
met een honing afdronk.
Heerlijk met een fruitgebakje
van zacht fruit.

een keuken met
een verhaal
Et en in de herberg
In de herberg houden we van lekker eten zonder fratsen.
Alles uit de buurt en alleen van het seizoen. Of je nou kiest voor een
culinair meer gangen menu of een “table d”hôte” aan de lange houten
tafel. Alles wordt ambachtelijk en zelf bereid.


Borrelen in de herberg
In het café schenken we diverse bieren en wijnen per glas.
Echt lekker met locale kazen en worsten!

stamtafel
De eettafel is van oudsher het hart van
het huis en tegenwoordig de enige 
analoge
plek in huis, de plek waar je samen bent
met 
anderen. Eten, werken, praten. Het
echte leven gebeurt aan de tafel. De
tafel moet ook van hout zijn. Hout heeft

een ziel, leeft mee. Een buts, een kras,
een vlek en een kring-je hele leven zit
in die tafel. De tafel biedt houvast en
troost.
Onze stamtafel in het restaurant heeft
die functie: ontmoeten, praten, eten en
drinken. Deze tafel vormt de ziel van de
herberg. Je zou er de hele dag kunnen
doorbrengen.
Beleef deze tafel! Elke dag een ander
smaakvol menu bestaande uit een heerlijke verse soep en een eenvoudig hoofdgerecht of een 
ander typisch eenvoudig
tafel 
gerecht. En elke dag wisselend
gezelschap. Spannend toch!


stamtafelmenu:
va n zo n dag tot d on de rdag € 19, 28

hoe word je
vriend?
Vul het kaartje in dat op tafel staat en
laat door ons een polaroidfoto van jullie maken. Dit nieten we aan elkaar en
plaatsen we op het bord in de gang. Elke

keer wanneer je komt eten zetten we een
kruisje en bij 6 kruisjes heb je recht op
een gratis dinertje.
Voorwaarden: Om in aanmerking te komen
moet je wel elke keer minimaal 3 gangen
eten en de actie geldt niet in combinatie
met andere acties.
Het gratis dinertje kan elke avond
genuttigd worden behalve op zaterdag
avond.

Wij
schenken
gratis
kraanwater

De vrienden van Droste’s
Graag belonen we gasten die vaak komen eten in onze herberg.
Omdat we 6x per jaar onze kaart aanpassen aan het seizoenaanbod
belonen we je met een gratis 3-gangen b
ib-gourmand menu
wanneer je 6x bent wezen eten. Dat is dus een korting van
meer dan 15%!
Daarnaast worden vrienden ook uitgenodigd voor
speciale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid
om mee te gaan op jacht als drijver.

3 -g a n g e n
keuzemenu
€ 3 7 ,0 0

bib
na 18.00 uu r

voor
Gerookte rode poonfilet, tapenade van veldsla, kappertjes en augurk,
Limoenhangop, bouillon van spliterwten en verveine
Gelaagde terrine van wildzwijnsham en lardo (rugspek), linten en
creme van butternut pompoen, spruitblad, hazelnootmayonaise
Gemarineerde schorseneer, panna cotta van lady bleu, zoetzure peertjes
Gebrande mosterd, crispy schorseneren

hoofd
Op de huid geroosterde IJsselmeerbaarsfilet, brandade van spekbokking
spruit, witte wijnsaus
Gebakken hertenbout, rode kool, gekonfijte aardappels, verfijnde wildstoof
met spekjes en zilveruitjes, gedroogde boerenkool
Wafeltje van aardappel, ingelegde knolselderij en knolselderijschuim met
nootmuskaat, gepofte kastanjes, aardpeer, foelie crème, walnoten crunch

na
Een selectie van Hollandse kazen, geroosterd notenbrood en tutti frutti

+3,00

Parfait van karamel met chocolade glacage, karamel schotsen
en koudgeslagen sinaasappelsabayon
Mille Feuille van stoofpeertjes en hangop met manderijn
en Ahornsiroop, kruidnagelroomijs

Wij maken elke dag alles vers.
Heeft u een allergie en weet u niet
zeker of u het kunt eten, vraag het
dan aan ons! Onze koks weten precies
welke ingrediënten ze gebruiken.

extra
Huisgemaakte dikke frieten
3,50 (2 pers.)
Wintersalade

5,00

Groenten van het seizoen

5,00

diner

hoofd

na 18.00 uu r

voor

soepen

G erookte ro d e p oon fil e t,
tap ena d e van v e ldsl a,
kappertje s e n au g urk,
Limoen ha n g o p, b o ui l lon va n
s p l it erwt e n e n v e rve in e
1 1 ,5 0

Bi squ e van strandkrabbetjes,
fij n e gro enten, gewo kt e
gamba, crème fraiche
11, 50

G el aag d e t e r r i n e va n
wi l dz w ijn s ham e n
l a r d o( ru g s p e k ) , lin te n e n
c r em e van butt e r n ut
p omp oe n , s p ruit b l ad,
haz el n o otmayo n aise
1 1 ,5 0
G emar i n e e r d e s chorse n e e r,
pan na c otta va n l ady bl e u,
zoet z u r e p e e rtje s
G eb r a n d e m o s t e r d, crispy
s ch or s e n e r e n
1 1 ,5 0
C a r pacci o van h e t Blon de
d’Aquitai n e ru n d,
pij nb oo mpitt e n , T w e n tse
ou d e kaa s , k ruid ige ol ie
1 2 ,5 0

Krachtige wildbo ui llo n,
he rt tartaar, eikhaasschuim ,
be uk e n z wammetjes
9, 00
Licht gebo nden so ep van de
Hokkai do po mpo en, curry
masca rpo ne crème
ge aromati seerde wo rtel,
ge poft e zwarte rij st
9, 00

tussen
In roomboter gebakken
tarbotfilet, shiitake, witlo f,
be urre no isett e
voor 16 ,50
hoofd 3 1,50
Rose ge bakken faz antfilet,
romige z uu rko o l, geko nfijt
boutj e , Buikspek, Ri eslingju s
voor 16 ,50
hoofd 3 1,50

desserts
Knap z ak van app e l , spe ce rije n e n ge w e l de
a b r iko o s , b itte r koe kje sijs
ama n d e lc ru n ch , aman de l crè me fraich e,
ma d el e i n e
9 ,50
Pa r fait van kar ame l me t chocol ade
g l acag e , kar am e l schotse n e n koud
ges l ag e n s i n aas appe l sabayon
9 ,0 0
L em on cur d, m e r i n qu e ge parfume e rd me t
roz en wate r , b ot erkruime l s, kumquats,
gr a n aatapp e lro o mij s
9 ,0 0

Op de huid gero o ste r d e
I J sselmeerbaa rsfi let,
brandade van spekbo kki ng
spruit, witte wij nsau s
23,00
I n ro o mboter gebakk e n
slipto ngetje en do r a d e fi le t
met citro enkruim
gegratineerd, gesmo o r d e
prei, winterpeenzal f,
quinoa, lango ustin e ju s
24,50
K alfsbovenbil o p de G r e e n
Egg gegaa rd, gepo ch e e r d e
ka lfsto ng, ro de biet
hete bliksem, zo etho utjus
24,50
Gebakken hertenbo ut, ro d e
ko o l, geko nfijt e aa r dapp e ls,
verfijnde wildsto o f m e t
spekjes en zilveruitje s,
gedro o gde bo erenko o l
23,00
To urnedo s, o ssenhaa sbiefstuk, gero o ster d e
pa stinaak, aa rdappelso e sj e s,
roz ema rij nju s
31,00
Wafeltje van aa rdapp e l,
ingelegde kno lselde r ij e n
kno lselderij schuim m e t
no otmuskaat, gepo ft e
ka sta njes, aa rdpeer , f o e li e
crème, walnoten cru nch
19,50

Mille F eui lle van sto o fpeertjes en ha ng o p
met ma nderij n en Aho rnsiro o p,
krui dnagelro o mijs
9,00
Crême brulée gepa rfumeerd met ko ffie b o ne n
en ko ffielikeur, lo lly van ro o mijs, pur e
cho co lade en no gatine
9,50
Een selectie van Ho llands e ka z e n,
gero o sterd notenb ro o d en tutti
frutti 12,00

wijn

D R O S T E ‘ S

W I DJ RN OE SN T EP ‘E SR

WG IL JA NS E N
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Speciaal voor u geselecteerde wijnen.
Speciaal voor u geselecteerde wijnen.

d roste’ s Wijn e n pe r gl as

Een passende combinatie met
De prijs
per glas
is
Wij hebben
een aantal
goede
De
prijs
per
fles
Om het een beetje helder is
in
schenken we een leuk maatje

W wit
I T

Domaine
Fraisse, Touraine
Michel Gassier
SAUVIGNON
VIOGNIER BLANC
LOIRE,
FRANKRIJK
COSTIÈRES
DE NIMES, FRANKRIJK

je gerecht.
6,95 openDedie
prijs
perglas
glaskunnen
is 6,95
wijnen
we per
schenken.
35,00
De
prijs
per
fles
je hoofd en in je p
ortemonneeis
te 35,00
houden

van 0,1 liter onderstaande wijn per glas voor € 5,00.

W I ro
T od

R O O D

R O O D

Herdade
do Rocim,
Mariana Rosé Herdade
Domaine
Fraisse,
Touraine
Herdade
do Rocim,
Mariana
Rosé
ARAGONEZ
- TOURIGA
NAÇIONAL
ARAGONEZ
- TOURIGA NAÇIONAL
ARAGONEZ
SAUVIGNON
BLANC
ALENTEJO,
PORTUGAL
ALENTEJO, PORTUGAL
ALENTEJO
LOIRE,
FRANKRIJK

Geur van
licht
rood
fruit
en rood fruit en
Prachtige,witte
rijke wijn
en 
weelderige
Geur
van
licht
Geur van
Frisdroge
met een Frisdroge
witte
wijn
met
een
kruiden.
De
smaak
is
sappig
en
viognier met
karakteristieke
De smaak
aangenaam
aroma
van groene appel
aangenaam aromakruiden.
van groene
appel is sappig en kruiden.
rond, met een frisse en geurige
en perzikaroma’s.
rond,tonen.
met een
en abrikooslichte vegetale
tonen. De en lichte
vegetale
De frisse en geurigerond, me
afdronk.
smaakstructuur is friszuur, sappig
smaakstructuur afdronk.
is friszuur, sappig
afdronk.
en eindigt met een ronde en geurien eindigt met een ronde en geurige afdronk.
ge afdronk.

Weingut kolkmann, Brunnthal
GRÜNER VELTLINER,
Apaltaqua, Reserva
WAGRAM,
OOSTENRIJK
CHARDONNAY,

Weingut
kolkmann,
Brunnthal
Monte
del Fra, Bardolino
Vinicola
Palama
GRÜNER
VELTLINER,
CORVINA - RONDINELLA
PUGLIA,
ITALIË
WAGRAM,
OOSTENRIJK
VENETO, ITALIË
NEGROAMARO

COLCHAGUA VALLEI, CHILI

rode wijn
metvan
Mooie frisse en rijpe tonen vanMooieGeconcentreerde
frisse enHeerlijke
rijpe
tonen
soepele,
frisse
veel
kruidigheid
en
gekonfijt
Licht Een
hout zacht
gelagerde
Chardonnay.
fruit.
bittertje
en fruit. Een zacht
bittertjerode
en wijn,
Italiaanse
fruit in het aroma.
Iets
boterigkruidigheid
en mooi rond.
een
pittige
een pittige
kruidigheid
met een fruitige geur en
De smaak is vol, rond en zwoel,
zeer toegankelijke smaak
* Esthe r’ sfavoriet
favorie t
* Esther’s
* Esther’s favoriet
de afdronk krachtig en stevig.

Becker Landgraf J2
GRAUBURGUNDER
Becker Landgraf J2 ’Vom KALK’
RHEINHESSEN, DUITSLAND
WEISSBURGUNDER, CHARDONNAY
RHEINHESSEN, DUITSLAND

de Murillo Crianza
Becker LandgrafTierras
J2
Tierras de Murillo Crianza*
GRAUBURGUNDER TEMPRANILLO
TEMPRANILLO
RIOJA, SPANJE
RHEINHESSEN,
DUITSLAND
RIOJA, SPANJE

Monte de
CORVINA
VENETO,

Heerlijk
Italiaan
met een
zeer toe

Tierras
TEMPRANI
RIOJA, S

Rode
wijn
met
Rode wij
De Grauburgunder ofwel Pinot Gris
De Grauburgunder
ofwel
Grisrijp,
Rode wijn met
een
rijp,Pinot
frui-een
aroma
van
bessen,met

kruidenvan
en bessen, kruiden
fruitig
aroma
fruitig
heeft
vollewijn
smaak
een
volle
smaak
Fijneeen
kruidige
met met
aangena- heefttig
eikenhout.
Vol
rond
van smaak,
en en
eikenhout.
Vol en rond van en eiken
tonen
van abrikoos,
kruiden
en tonen
van abrikoos,
kruiden
en
me zuren.
De Chardonnay
maakt de
metzuren.
zachte tannine
een zachte

geurige tannine en een
wijn iets
voller.
smaak,enmet
smaak, m
lichte
zuren.
lichte
afdronk.1 jaar hout
rijping op
geurige afdronk.
geurige
eiken.
1 jaar houtrijping op eiken. 1 jaar h
Twentewijn
JOHANNITER
Twentewijn
BENTELO,
NEDERLAND
JOHANNITER
BENTELO, NEDERLAND

* Ricardo’s* favo
riet favoriet
Ricardo’s

Twentewijn
Twentewijn
Twentewijn REGENT
JOHANNITER
REGENT
BENTELO, NEDERLAND
BENTELO, NEDERLAND
BENTELO, NEDERLAND

* Ricard

Twentewi
REGENT
BENTELO,

Kruidige
en wijn.
fruitige
rode wijn.Kruidige
Droge frisse fruitige witte wijn
DrogeKruidige
frisseenfruitige
witte
wijn
fruitige rode
Geuren
van
nootmuskaat
en
Geuren v
en licht filmend in de mond. en licht
filmend
in
de
mond.
Geuren van nootmuskaat en
Droge frisse fruitige witte wijn
rood
6 maanden houtrijping
rood fru
Geuren
vanfilmend
citrusin en
Geuren
van
citrus
enfruit.
rood
fruit.
6 maanden
houtrijping
en licht
de mond.
op
eikenhouten
vaten.
op
eikenhouten
vaten.
op eiken
een
klein
bittertje.
een
klein
bittertje.
Geuren van citrus en
een klein bittertje.

Gesorteerd
van naar
fris krachtig
naar krachtig
Gesorteerd
van fris
W I T

W I T

d roste’s wij nen per fles

it de25,00
Cirat 25,00
PalacioPalacio
de w
Cirat
Bodegas
Piqueras
Almansa
VERDEJO
SAUVIGNON
VERDEJO - SAUVIGNON
VERDEJOSPANJE
- SAUVIGNON
ALMANSA,
ALMANSA,
SPANJE

R O O DR O O D

ro
od
Montemar
25,00
Montemar
25,00
25,00
Montemar
25,00
TEMPRANILLO
TEMPRANILLO

ALMANSA, SPANJE

de Angelis,
Tenuta Tenuta
de Angelis,
Tenuta 27,50
de Angelis,
Falerio,
Falerio,
27,50
Falerio
50
TREBBIANO
-27,
PECORINO
TREBBIANO - PECORINO
TREBBIANO
PECORINO
DE
MARKEN,
ITALIË
DE MARKEN, ITALIË
DE MARKEN, ITALIË

TEMPRANILLO
CATALONIË,
CATALONIË,
SPANJE SPANJE
CATALONIË, SPANJE

Salcheto,
Salcheto,
Salcheto,
Colli Senesi
ChiantiChianti
Colli
Senesi
39,50 39,50
Chianti
Colli
Senesi
39,50
SANGIOVESE
SANGIOVESE
SANGIOVESE
TOSCANE,
TOSCANE,
ITALIË ITALIË
TOSCANE, ITALIË

Soave 29,50 WeingutWeingut
Kolkmann
Latium Latium
Morini Morini
Soave 29,50
Kolkmann
29,50 29,50
Morini
Soave 29 ,50ZWEIGELT
Weingut Kolkmann 29,50
GARGANEGA
- TREBBIANO
ZWEIGELT
GARGANEGA
-Latium
TREBBIANO
ITALIË
GARGANEGA
- TREBBIANO
ZWEIGELT OOSTENRIJK
WAGRAM,
VENETO,VENETO,
ITALIË
WAGRAM, OOSTENRIJK
VENETO, ITALIË

WAGRAM, OOSTENRIJK

ALENTEJO, PORTUGAL

LANGUEDOC, FRANKRIJK

BOURGOGNE, FRANKRIJK

COSTIÈRES DE NÎMES, FRANKRIJK

MENDOZA, ARGENTINIË

CHILI

Segredos
Sao Miquel
Cour
des27,50
Dames 27,50
Segredos
de Sao de
Miquel
26,00 26,00
La CourLa
des
Dames
Segredos
de
Sao
Miquel
26,00
La
Cour
des
Dames
27,50
MERLOT
ROSÉ,
ARAGONEZ
TOURIGA
MERLOT
ROSÉ, ARAGONEZ - TOURIGA
ALENTEJO,
PORTUGAL
ROSÉ,
ARAGONEZ
TOURIGA
MERLOT
LANGUEDOC,
FRANKRIJK
ALENTEJO, PORTUGAL
LANGUEDOC, FRANKRIJK
Jean-Louis
Jean-Louis
Denois Denois
37,50 37,50
CHARDONNAY
Domaine de la Jaubertie
CHARDONNAY
FRANKRIJK
CHARDONNAY
LIMOUX,LIMOUX,
FRANKRIJK

Jacob Duijn
Jacob Duijn
37,50
Jacob Duijn
Charme,
Bühler Bühler
Charme,
39,50 39,50
Bühler
Charme
39,50
SPÄTBURGUNDER
SPÄTBURGUNDER
SPÄTBURGUNDER
JAUBERTIE, FRANKRIJK
BADEN,
DUITSLAND
BADEN, DUITSLAND
Landgraf
J2 31,50
BADEN, DUITSLAND
Becker Becker
Landgraf
J2 31,50
RIESLING
TROCKEN
31,50
Becker
Landgraf
J2
Tenuta
Giuliano
RIESLING TROCKEN
Tenuta Giuliano
35,50 35,50
RHEINHESSEN,
DUITSLAND
MONTEPULCIANO
RIESLING
TROCKEN
Tenuta
Giuliano
35,50
RHEINHESSEN, DUITSLAND
MONTEPULCIANO
ABRUZZEN,
RHEINHESSEN, DUITSLAND
MONTEPULCIANO
ABRUZZEN,
ITALIË ITALIË
Domaine
Saumaize
ABRUZZEN,
ITALIË
Domaine Saumaize
Saint-Vèran,
49,50
Domaine
Saint-Vèran,
49,50Saumaize
Michel Michel
GassierGassier
37,00 37,00
CHARDONNAY
Saint-Vèran 49, 50
Michel Gassier 37,00
CHARDONNAY
SYRAH SYRAH
BOURGOGNE,
FRANKRIJK
COSTIÈRES
DE NÎMES,
FRANKRIJK
CHARDONNAY
SYRAH
BOURGOGNE,
FRANKRIJK
COSTIÈRES
DE NÎMES,
FRANKRIJK
Monte
del Fra,
Révélation
Monte del
Fra,
Révélation
30,00 30,00
GRENACHE
- 30,00
MOURVÈDRE
Cà
del
Magro
32,50
Monte
del
Fra,
Révélation
GRENACHE - MOURVÈDRE
Cà del Magro 32,50
O.A.CàGARGANEGA
- CHARDONNAY
LANGUEDOC,
FRANKRIJK
del- Magro
32,
50
GRENACHE
- MOURVÈDRE
O.A. GARGANEGA
CHARDONNAY
LANGUEDOC,
FRANKRIJK
VENETO,
ITALIË
O.A.
GARGANEGA
CHARDONNAY
LANGUEDOC,
FRANKRIJK
VENETO, ITALIË
VENETO, ITALIË
Paço
dos Cunhas
Paço dos
Cunhas
de
Santar
Dão Nature
Apaltagua
ChakanaChakana
29.50 29.50
de Santar
Dão Nature
31,50 31,50
TORRONTES
TOURIGA
NACIONAL
-RORIZ
TINTA RORIZ
Chakana
29.
50
Carmenere
Reserva
31,50
TORRONTES
TOURIGA NACIONAL - TINTA
MENDOZA,
ARGENTINIË
DÃO,
PORTUGAL
TORRONTES
COLCHAGUA
VALLEI
MENDOZA,
ARGENTINIË
DÃO, PORTUGAL
Roche-Audran
Michel Michel
GassierGassier
33.50 33.50
DomaineDomaine
Roche-Audran
59,50 59,50
VIOGNIER
O.A.
GRENACHE
- CINSAULT
Domaine Fraisse, Touraine 31.50
Domaine
59,50
VIOGNIER
O.A. GRENACHE
-Roche-Audran
SYRAH--SYRAH
CINSAULT
SAUVIGNON
BLANC
COSTIÈRES
DE
NIMES,
FRANKRIJK
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE,
FRANKRIJK
O.A.
GRENACHE
SYRAH
CINSAULT
COSTIÈRES DE NIMES, FRANKRIJK
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, FRANKRIJK
LOIRE, FRANKRIJK

O N Z EO NHZUEI SHWUIIJSNWEINJ NPEENR
Comte
Paul Antonin
Comte Paul
Antonin
Languedoc,
Frankrijk
Languedoc, Frankrijk

o n z e huisw ijn e n pe r karaf

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, FRANKRIJK

PKEARR AKFA R A F

Comte
Paul Antonin
Wit
12,5%
0.2 liter
5,50
Wit 12,5%
0.2 liter
5,50
Languedoc,
Frankrijk
Vermentino,
Chardonnay
en
Grenache
Blanc
0,5
liter
Vermentino, Chardonnay en Grenache Blanc 0,5 liter
12,50 12,50
1 liter1 liter 25,00 25,00
Rood
Rood 12,5%
Wit 12,5%
12,5%
0.2 liter
Cabernet,
Cinsault
en Grenache
Ook
per
fles verkrijgbaar
Merlot,Merlot,
Cabernet,
Cinsault
en
Vermentino,
Chardonnay
en Grenache
Grenache
BlancOok per5,50
fles
verkrijgbaar
à 23,50à 23,50
0,5 liter
Rosé 12,5%
Rosé 12,5%
Rood 12,5%
12,50
Grenache
en
Cinsault
Grenache Merlot,
en Cinsault
Cabernet, Cinsault en Grenache
1,0 liter
25,00
Rosé 12,5%
Grenache en Cinsault

lunch
tot 18.00 uu r

K ALT E P L AT T E (2 pe rson e n ) • 19, 95

PASTA • 12,95

St. Jans roggebol met ham, worst en kaas,
mierikswortel en pickle

Onze eigen pennepasta van St. Jansrogge
met gewokte kippenoester, oude kaas en
rucola

P L AN K J E ( 1 p ersoon ) • 12, 95
met vis en vegetarische lekkernijen en
St. Jans roggebol

C ROQ M ONS I E UR • 5, 95
Droste’s versie van de tosti met tomaat
en rode uien confit

S AL ADE m e t rogge bol • 12, 95
met nägelholt en rode uien confit of
met gerookte zalm en IJsselmeerbaarsfilet

D I K K E BOT ERHA MMEN • 9, 95
met nägelholt en rode uien confit
met gerookte zalm

of

PADDENS TOELEN • 9, 95
In tempura gebakken champignons op salade
met romige knoflooksaus

E I EREN • 8 , 9 5
Droste’s boerenomelet of
Droste’s uitsmijter met gekookte ham en
gesmolten kaas 		

SOEP m e t ro gge bol • 8, 95
Kruidnagel mosterdsoep met augurk en
appel

STOO F POT • 12,95
Heerlijk stoofpotje van wild met
aardappelpuree en seizoensgroenten

DIK K E F RIETEN • 3,50
Huisgesneden frieten met eigengemaakte
mayonaise

VIS VAN DE DAG • 19,95
Gebakken visfilet met dikke frieten, mayo
en een kleine salade

RUNDEREN TRECOTE • 19,95
Gebakken lendebiefstuk met dikke frieten,
mayo en een kleine salade

VEGETARISCH • 19,50
Wafeltje van aardappel, ingelegde
knolselderij en knolselderijschuim
met nootmuskaat, gepofte kastanjes,
aardpeer, foelie crème, walnoten
crunch

deSSERT
Crème brûlée

• 5,95

Sorbet van vers fruit, ijssoorten,
slagroom • 7,95

Krachtige wildbouillon, hert tartaar,
eikhaasschuim, beukenzwammetjes

groente
Onze groente wordt
oa geteeld door
De Witte Raaf
Landgoed Singraven

U e l s e r w e g 9 5 , 7 6 5 1 K V T u b b e r g e n • w w w. d r o s t e s . n l

