
Droste’s 3-gangen keuzemenu € 43,50 

U kunt hieronder zelf uw 3-gangen menu samenstellen.  

 
 
V O O R G E R E C H T E N  € 14,50  
 

Gekonfijte zalm, ingelegde zomerbietjes, ijsbergsla coulis, slaharten,  

ansjovis krokantjes, rucola pesto 

 

Zacht gegaarde lamsbout, dun gesneden, rouleau van gesmoorde lamsnek, 

loempiaatje van groenten, nectarine chutney, kruidige rode wijn mayonaise 

 

Cremeux van venkel, avocado, Lady Bleu crème, geschaafde venkel, komkommer, 

pittig gemarineerde ananas   

 

Carpaccio van het Blonde d’Aiquitaine rund, Twentse oude kaas, pijnboompitten, 

kruidige olie, rucola 

 

 

S O E P E N     € 9,50  
  

Crème soep van doperwten, zeekraal, yoghurt met mint, citroen olie 

 

Krachtige runderbouillon, macedoine van groenten, tuinkruiden,  

champignon schaafsel 

 

 

H O O F D G E R E C H T E N  € 25,00   
 
Romeinse sla van de barbecue, aioli mousseline, gebrande uitjes, bleekselderij, 

gefrituurde kappertjes, lavas papier 

 

Op de huid geroosterde zeebaarsfilet, tapenade van courgette,  

Zenderense quinoa, langoustinejus 

 

Kabeljauw met kruidenkruim gegratineerd, broccoli couscous,  

gekonfijte aardappel, tuinkruiden botersaus 

 

Suprême van Twentse Blauwe (Albergs hoenderras) en fricassee van het boutje,  

gesmoorde spitskool, stamppotje met appel, eigen jus  

 

Bavette van de BBQ en zacht gegaarde middenrif, groene zomergroenten,  

gegrilde aardappel, tijm saus  

 

Verfijnde stoofpot van rund en bouquetgroenten, aardappelmousseline, 

seizoengroenten 

 

Onze eigen St. Jans rogge pasta met gewokte kippendijen, fijne groenten, 

rucola, geraspte Twentse oude kaas, kruidige olie 

 

 

Portie huisgemaakte dikke frieten (2 personen)     € 3,75  

Seizoensgroenten          € 4,50  

Gemengde salade           € 3,75  

 

  



 

D E S S E R T S     € 9,75  
 

Crème Brulée van citroen en kaneelstokken, koekkruimels,  

roomijs geparfumeerd met limoncello, citroen tuille 

 

Gepocheerde perzik, frambozen sorbet, wafeltjes met iets anijs,  

mangoschuim, compôte van frambozen 

 

Parfait van reukgras, melkchocolade mousse, noten karamel krokant,  

ganache van rode biet en witte chocolade 

 

Met vlierbloesemsiroop gemarineerde aardbeien, boeren kwarkmousse,  

granité van lievevrouwebedstro, crunchy amandeltjes, basilicum jelly  

 

 

 

 

 

 

 

D R O S T E ’ S   K L A S S I E K E R S 
 

Voor een aantal Droste’s Klassiekers berekenen we een toeslag per persoon.  

Deze komt boven op de prijs van het gerecht of menu. 

 

 

 

Bisque van strandkrabbetjes, gearomatiseerde groenten,  

Hollandse garnaaltjes, crème fraîche  

Voorgerecht € 14,50  

Tussengerecht/soep € 14,50 (€ 5,00 toeslag p.p. in het menu) 

 

Crispy kalfszwezerik, pickles van beukenzwammetjes,  

bacon van Feijterhof, madera jus  

Voorgerecht € 22,00 (€ 7,50 toeslag p.p. in het menu)  

Hoofdgerecht € 36,50 (€ 11,50 toeslag p.p. in het menu) 

 

Tournedos; ossenhaas biefstuk, groente van het seizoen,  

aardappel soesjes, bearnaisesaus   

Hoofdgerecht € 34,00 (€ 9,00 toeslag p.p. in het menu) 

 

Twentse reebout en rug, groente van het seizoen,  

gekonfijte aardappel, portsaus 

Hoofdgerecht € 34,00 (€ 9,00 toeslag p.p. in het menu) 

 

Een selectie van Hollandse kazen, geroosterde Twentse wegge, 

pruimedantenmarmelade  

Nagerecht € 14,75 (€ 5,00 toeslag p.p. in het menu) 

 

 

 

  

 

 

 


