
3-gangen € 55,00 4-gangen € 65,00 5-gangen € 75,00 

 

 

 

 

 

KERST BIJ DROSTE’S  

MENU 2022 
 

 

Voorgerechten 

Graved lax van heilbot, strandkrabmousse, 

rivierkreeft, witlof, appeltjes, winterpostelein 
pesto, zoetzuur van oerwortel,  

jus met haringkaviaar 

 
Knolselderij van de BBQ, spruit, parelrogge, 

hazelnoot mayonaise, ingelegde shiitake,  

crispy knol, vegetarische demi glace 
 

Marbré van fazantfilet, savooiekool en 

eekhoorntjesbrood, bitterbal van het gekonfijte 
boutje, kastanje crème, groene kool papier 

 

Carpaccio van het Blonde d’Aquitaine rund, 
kaantjes kalfszwezerik, Twentse oude kaas, 

pijnboompitten, winterpostelein, kruidige olie 

 
 

Soepen  

Soep van pastinaak en rozemarijn afgemaakt met 
citrus schuim, crouton met harde geitenkaas, 

rozijnen chutney en palmkool 

 
Bisque van strandkrabbetjes, Hollandse 

garnaaltjes, gearomatiseerde groenten,  

kerrie room 
 

Weckpotje met krachtige wildbouillon, 

paddenstoelen, soepvlees van hert, madeiraroom   
 

 

Tussengerecht 
Op cederhout gebarbecuede zalm, risotto van 

biet, fricassee van kokkels, gerookte paling (Wild, 

Reutum), bietjes, zwarte olijven crunch 
 

Rolletje van traag gegaarde brisket en zuurkool, 

aardpeersalade, gebraiseerde kalfszwezerik, 
crunch van bakbloed, gevogeltejus en 

aardpeerschuim 

 

 

Hoofdgerechten 

Flan van Hokaido pompoen, salsa van wortel en 
rode peper, zwarte linzen, wasabi crumble,   

geitenyoghurt hangop, pompoen blokjes, 

couscous krokant 
 

Op de huid geroosterde kabeljauwfilet,  

sous vide gegaarde prei, langoustine,  
quinoa van de Zenderense Es, langoustine jus 

 

Op gedroogde Bunte Bentheimer ham gebakken 
snoekbaarsfilet, puree van knolselderij en  

kastanje champignons, gekonfijte aardappeltjes, 

gefrituurde boerenkool, beurre rouge 
 

Biefstukje van ossenhaas en runderentrecôte 

van The Green Egg, gewokte schorseneren,  
gratin dauphinois, spruitjes,  

jus met gekarameliseerde knoflook 

 
Hertenrugfilet en Twentse hazenrug,  

hazenpeper, geglaceerde kweepeer, rode kool, 

wortelpeterselie, mousseline, wildsaus  
 
Portie huisgemaakte dikke frieten  

voor 2 personen € 3.75 

 

 
Desserts  

Een selectie van Hollandse kazen, geroosterde 

Twentse wegge, chutney van pruimedanten 
 

Parfait van rode biet en pure chocolade, blauwe 

bessen compôte, mandarijn curd en ingelegde 
mandarijntjes, blauwe bessen cremeux,  

lavendel jelly 

 
Kweeperen crème en compôte, panna cotta van 

honing, yoghurt sorbet, honey comb,  

espuma van yoghurt 
 

Eigen gemaakte stroopwafeltjes, 

speculaasmousse, bloedsinaasappelsalade, 
karamel ijs, coulis van Napoleon snoepjes 

 

Hazelnoten bavarois, koffie crème, 
passievruchten jelly en sorbet,  

meringue van koffie, crumble van anijszaad  
 


