Geachte Gast,
Hartelijk welkom in Brasserie Zuiddrenthe!
Onze brasserie is de plek om lekker een hapje te eten na een actieve dag op de
golfbaan, een stevige wandeling door het Bargerveen of een relaxte dag in
onze wellness.
Onze menukaart is opgedeeld in twee delen; het arrangementen gedeelte en
het a la carte gedeelte. Voor de arrangementen geldt het volgende: u mag
kiezen uit onze gehele a la carte kaart. Wel is het zo dat er voor een aantal
gerechten een toeslag wordt gevraagd, deze toeslagen staan aangegeven
onder het gerecht.
Wanneer u een driegangenmenu inclusief heeft in uw arrangement betekent
dit dat u keuze heeft uit een voorgerecht of soep vooraf, een hoofdgerecht en
een nagerecht. Bij een viergangenmenu mag u kiezen uit een voorgerecht,
soep tussendoor, een hoofdgerecht en een nagerecht. Het vijfgangenmenu is
hetzelfde opgebouwd als het viergangendiner, maar deze wordt afgesloten met
een kaasplank als vijfde gang.
Heeft u geen diner inclusief? Bij ons kunt u vanavond alsnog kiezen voor een
driegangen menu voor 28,50 of een viergangenmenu voor 32,50. Hiervoor
geldt dan ook de toeslag welke vermeld staan onder de betreffende gerechten.
Graag staat ons team u te woord bij eventuele vragen, behoefte aan meer
informatie (zoals allergenen) of hulp bij het kiezen van de beste wijn bij uw
diner.
Wij wensen u een gezellige, maar vooral smaakvolle voortzetting.

Team Zuiddrenthe.

Voorgerechten
Buikspek

€ 9,95

Zuurkool / Steamed bun / Ahornsiroop / Appel

Carpaccio van rundvlees

€11,50

Truffelmayonaise / rucola sla / parmezaanse kaas / pijnboompitten
(Toeslag voor het keuzemenu €2,50 p.p.)
Supplement: Eendenleverkrullen €3,00 toeslag.

Salade Pompoen*

€ 9,95

Mesclun salade / Baby mais / Notenmix / Rode ui / Feta / Linzen

Haring

€ 9,95

Biet / Appel / Augurk / Ui / Frans landbrood

Paddenstoel*

€9,95

Mix van paddenstoelen / Guacamole / Knoflookbrood

Kroket
Wildkroket van Krokettenkunst / Paté
* Vegetarisch gerecht of vegetarische mogelijkheid

€ 9,95

Bijgerecht
Broodmand*

€5,95

Diverse broodsoorten / kruidenboter / pesto / tomaten chutney
(ook als (of bij het) voorgerecht te bestellen)

Soepen
Uiensoep

€5,95

Ui / Kaascrostini / wildbouillon
(toeslag voor het keuzemenu €2,50 p.p.)
Ook te bestellen als hoofdgerecht of maaltijdsoep €12,95

Mosterdsoep*

€5,95

Grove mosterd / bosui / Drentse droge worst

Pompoensoep*
Pompoen / Spek
* Vegetarisch gerecht of vegetarische mogelijkheid

€5,95

Hoofdgerechten
Kipsate

€19,50

Kippendij / atjar / ei / pittige boontjes / krokante ui / pindasaus / kroepoek

Confit de canard

€22,50

Wortelwafel / Tomaat / Spek / Ahornsiroop
(toeslag voor het keuzemenu €2,50 p.p.)

Roodbaars

€19,50

Bier / Aardappel / Champignon / Appel

Empenada*

€19,50

Pittige bonenmix / Yoghurtsaus / Guacamole

Kogelbiefstuk

€24,50

Geserveerd met een saus naar keuze; peper-, champignonroom- of
bearnaisesaus
(toeslag voor het keuzemenu €5,00 p.p.)

Black Angus beef burger 200gr.

€19,50

Flaguette broodje / cheddar / spek / ui / tomaat / augurk / harissa mayo

Hertenstoof

€22,50

Hertenstoof in glühwein / Knolpuree
(toeslag voor het keuzemenu €2,50 p.p.)

* Vegetarisch gerecht of vegetarische mogelijkheid

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade
en friet met mayonaise

Nagerechten
Crème brûlée

€7,50

Vanille custard / gekaramelliseerde suiker

Browniewafel

€7,50

Karamelijs / Slagroom

Dame blanche

€7,50

Variatie van chocolade / vanille ijs / slagroom

Tiramisu

€7,50

Mascarpone / Amaretto / Lange vingers

Crazy Sundea

€7,50

Diverse soorten ijs / Snoepgoed / Koekjes

Clafoutis

€7,50

Gestoofde peer / vanille ijs / kletskop

Luxe koffie

€5,95

Koffie of thee naar keuze / diverse luxe bonbons
(Supplement: speciale koffie of met een likeur naar keuze €5,00 toeslag)

Kaasplank
Vijgenbrood / appelstroop
(Toeslag voor het keuzemenu €5,00 p.p.)

€12,50

