Vis____________________________________
Kibbeling

€ 17

Gefrituurde kibbeling met remouladesaus

Pittige gamba’s

€ 19

Gepeld, geserveerd met gewokte groente en chilisaus

Frisdranken en sappen

Warme dranken

Pepsi, Pepsi Max, sinas
Appelsap
Sourcy rood
Sourcy blauw
Sourcy groen
Dubbelfrisss
Royal Club rivella
Royal Club cassis
Royal Club bitter lemon
Royal Club tonic
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Verse sinaasappelsap
Fristi, Chocomel
Melk
Kinderlimonade
Fles Sourcy rood 0,75 L
Fles Sourcy blauw 0.75 L

Koffie
Thee
Verse muntthee
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Warme chocomel
Slagroom

€ 2.40
€ 2.40
€ 2.40
€ 2.40
€ 2.40
€ 2.40
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.25
€ 2.75
€ 4.50
€ 4.50

Bier
Van de tap
Grolsch klein
Grolsch middel
Grolsch groot
Grimbergen Dubbel
Grolsch Weizen
Bieren uit de fles
Grolsch 0.0
Grolsch Radler 2.0/0.0
Grimbergen Blond
Grimbergen Tripel
Duvel

Port, sherry, vermout
Gedistilleerd v.a.

€ 2.40
€ 2.30
€ 3.75
€ 2.60
€ 2.35
€ 3.25
€ 3.50
€ 3.00
€ 0.75

Irish coffee
French coffee
DOM coffee
Italian coffee
Mexican coffee
Spanish coffee
Drentse coffee

€ 2.50
€ 3.75
€6
€4
€ 4.50
€ 2.50
€3
€ 4.75
€ 5.25
€ 5.25

Whiskey
Tullamore Dew
Ballantines
Laphroaig
Cognac
VS
VSOP
Diverse digestieven
Calvados
Grappa
Armagnac

Champignon gratin

€ 6.90
€ 6.90
€ 6.90
€ 6.40
€ 6.40
€ 6.40
€ 5.70

Koude gerechten

Sik en Zwien

Pistolet (wit of bruin) met ham of kaas

€ 4.50

Pistolet (wit of bruin) met ham & kaas

€5

Pistolet gezond (wit of bruin) met ham, kaas
en rauwkost

€ 5.75

Pistolet (wit of bruin) met rosbief

€6

Zachte bol met Nutella of aardbeienjam

€ 2.25

2 Kwekkeboom kroketten met brood

€ 7.50

Keuze uit wit of bruin brood

2 Frikandellen met brood

€7

Keuze uit wit of bruin brood

Zachte bol met een Kwekkeboom kroket

€4

Zachte bol met een frikandel

€ 3.75

€4
€4
€4

€4
€4
€4
€ 3.50
€ 2.75

Amaretto
Tia Maria
Sambuca
Bailey’s
Kahlua
Licor 43
Grand Marnier
Drambuie
Cointreau
DOM Benedictine

€8

geserveerd met 2 plakken wit of bruin brood

Uitsmijter (3 eieren) rosbief

€9

geserveerd met 2 plakken wit of bruin brood

12 uurtje

€ 12

een klein kopje tomaten- of mosterdsoep, een bolletje
aardappelsalade, sneetje brood met een kroket en een sneetje
brood met ham en een gebakken ei

De warme gerechten zijn ook mogelijk met frietjes
in plaats van brood; meerprijs € 2.50

€ 17

€9

Warm- en koudgerookte zalm met mosterd-dillesaus

Pasta__________________________________
Spaghetti bolognese

Hoofdgerechten worden geserveerd met bordgarnituur,
rauwkost, gebakken aardappelen en frites.

€ 18

Geserveerd met een romige tandoori-saus

Kip-spareribs

€ 17

Gemengde salade met meloen, gerookte kip, pijnboompitten en
pestomayonaise

Hoofdgerechten

Kiprollade

Salade Drenthe

€ 19

Heerlijke malse kip, met knoflook of chilisaus

€ 17

Met half om half gehakt, tomatensaus en geraspte kaas geserveerd
met een salade van rucola, tomaat, komkommer, olijf en rode ui

Vegetarisch & veganistisch________________
Spaghetti - (ook vegan te bestellen)

€ 17

Met tomatensaus en geraspte kaas geserveerd met een salade
van rucola, tomaat, komkommer, olijf en rode ui

Saté - (ook vegan te bestellen)

€ 18

Saté op basis van soja met satésaus, atjar en cassave kroepoek

Spareribs

€ 20

Desserts

€ 20

Doe maor normaol

500 gram geserveerd met knoflooksaus of chilisaus

Saté van de haas

Schnitzel

€ 6,50

Vanille-ijs met slagroom

Gekruide varkenshaas overgoten met satésaus, geserveerd
met geroosterde uitjes, kroepoek en atjar

Gien ies
€ 19

- Met gebakken ui, champignons en spekjes óf
- satésaus óf
- champignonroomsaus óf
- pepersaus

€ 6,50

Dikke yoghurt met vers fruit, aardbeiensaus en slagroom

Goud in ‘n bakkie

€7

Huisgemaakte crème brûlée

Witte Wiev’n

€7

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

Rund_________________________________

À la carte vanaf 12:00

Rundergehaktsteak

Voorgerechten
Stoetjes uut de klomp

Kalfslever
€ 5.50

Vers gebakken stokbrood en boerenbrood met kruidenboter
en aioli

Tomatensoep

Mosterdsoep

€ 18

Van Drents weiderund op smaak gebracht met specerijen als
kruidnagel, geserveerd met gebakken uien en vleesjus

€6

Biefstuk van de haas

€ 18

Ies kold

€ 24

€ 7,50

Opoes trots

€ 7,50

Bitterkoekjesmousse met bosvruchtendressing en slagroom

€ 31

Van grazende Hollandse koeien, met gebakken champignons
óf pepersaus óf kruidenboter

€6

IJsjes voor de kinderen vindt u op
de kinderkaart

www.hetlandvanbartje.nl

Heldere uiensoep met een gegratineerd broodje kaas

Carpaccio van rosbief
Met zeezout gepekeld, geserveerd met rucola, Grana
Padanokaas, pijnboompitten en pestodressing

€ 7,50

Sorbetijs met een frisse watermeloensmaak en slagroom

Van Groninger mosterd en gebakken spekjes

Uiensoep

€ 7,50

Aardbei-yoghurtijs met vers fruit en slagroom
Alpen-karamelijs met karamelblokjes, spekkoek en slagroom

Geserveerd met een klassieke stroganoffsaus

€6

Kiek’n wat we noakriegen
Merakel lekker

Met gebakken spek en ui

Lendenbiefstuk

Geserveerd met pasta en kipreepjes

Wifi:
gasten restaurant
Wachtwoord:
restaurant

Mediterraanse salade

Varken_______________________________

Uitsmijter (3 eieren) ham of kaas

Likeuren
€4
€4
€4

Zalmduo

Maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood óf
friet óf gebakken aardappeltjes.
Met gerookte zalm, tomaat, olijven, komkommer, rode ui en
tzatziki

€6

Keuze uit wit of bruin brood

€ 4.25
€ 5.25

€8

Lauwwarme geitenkaas omwikkeld met spek en een
vlierbessen konfijt

Gevogelte_____________________________

Gehaktbal uit de jus met brood
€4
€4
€ 5.50

€7

In knoflook-roomsaus met verse kruiden en gegratineerd
met mozzarella

Warme gerechten

Koffie specials

Digestieven

Wijn en gedistilleerd
Wit
Chardonnay
Sauvignon blanc
Zoete witte wijn
Rosé
Merlot - tempranillo
Rood
Tempranillo - cab.sauv.
Carménère

Maaltijdsalades_________________________

Lunchkaart tot 16:00

Dranken

€ 10.50

FRITES - SNACKS - PIZZA’S - BURGERS - IJS - KOFFIE

Volg ons op Facebook en Instagram!
#restauranthetlandvanbartje

