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Garnituur  

 8 bitterballen         € 6.00 

Kaas en worst plankje        € 6.00 

Brood met tapanade en kruidenboter      € 6.00 

Gemengde bittergarnituur 8 stuks             € 6.50 

Kaas, worst en bittergarnituur       € 10.00 

 

                                                Lunch 

Stokbroodje kaas        € 4.50 

Stokbroodje ham        € 4.50 

Stokbroodje salami        € 4.50 

Stokbroodje ham en kaas       € 4.75 

Stokbroodje salami en kaas       € 4.75 

Stokbroodje kaas, ham en salami      € 5.00  

Stokbroodje gezond        € 5.75 

Stokbroodje brie        € 5.90 

Stokbroodje brie met salami       € 6.50 

Stokbroodje met 2 kroketten       € 6.00 

Stokbroodje  met 2 frikandellen      € 6.00 

Stokbroodje met gehaktbal       € 7.00 

Uitsmijter         € 5.25 

Uitsmijter met kaas of ham       € 6.00 

Uitsmijter ham en kaas       € 6.50 

Uitsmijter ham, kaas en spek       € 7.00 

Boeren omelet met spek ui en champignons      € 7.00 
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Lekker voor bij de koffie 

Appelgebak          €3.25 

Tiramisu          €6.00 

Cheescake met kersen         €6.00  

Limoncello sorbet          €6.00 

Koffie met een Drents likeurtje en lekkernij      €6.00 

 

 

                             Kindermenu 

- Kroket  -          €7.95 

- Kaassoufflé  -         €7.95 

- Kipnuggets  -         €7.95 

- Knakworst  -          €7.95 

- Frikandel  -          €7.95 

   
**         Het kindermenu wordt geserveerd met: 

friet, fritessaus, appelmoes en een kinderijsje na 

 

extra bijgerechten  

 
     Champignonsaus, pepersaus, Stroganoffsaus, appelmoes    €1.50 

 Gebakken champignons, spek en ui (lekker over de schnitzel   €2.50 

 Bordje friet of bordje gebakken aardappelen      €2.50 

 Kaassoufflé, frikandel of kroket       €2.00 

fritessaus, curry, ketchup of mosterd       €0.75  
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Wist u dat… 

 
● Onze menukaart elke maand wordt vernieuwd? 

● Onze broden naar ons eigen recept zijn,  

gebakken door Bakkerij Alsady? 

● U extra bijgerechten voor een klein bedrag kunt bijbestellen? 

● Wij heel veel voor u kunnen betekenen wat betreft  

allergieën en diëten, als u dit bij uw reservering tijdig aangeeft? 

● U een uur gratis* kunt bowlen bij Asser Bowling Centrum, op de woensdag of donderdag. Als 

u ook op diezelfde woensdag of donderdag bij ons bent wezen eten? 

● U ook bij ons terecht kunt voor recepties? 

● Wij het op prijs stellen als uw mobiele telefoon  

op stille modus of op trilmodus staat? 

● Ondanks dat wij erg ons best voor u doen,  

het bij drukte iets langer kan duren? 

● Er ook bij ons wel eens een typ fout in kan sluipen. Maar zodra wij dit weten, wij dit zo snel 

mogelijk proberen aan te passen? 

*mits u minstens één consumptie p.p. besteld bij ABC 

. 
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Wijn kaart 

 

 

Rode wijn 

 
                 Santa Alicia Merlot                     glas €3.80  fles €19.00 

    Josselin cabernet savvignon                     glas €5.25  fles €23.00    

                  Cuatro Rayas VEGAN frankrijk                                       fles €25.00 

                           Cesari Moma                                       fles €35.00 

 

       

Rose 

 
                 -Santa Alicia uit Chili-                 glas €3.75  fles €19.00 

 

 

Droge witte wijn 

 
  Santa Alicia Chardonnay uit Chili               glas €3.75    fles €19.00 

          Josselin Sauvignon Frankrijk            glas €5.00    fles €23.00 

      Cuatro Rayas VEGAN frankrijk                         fles €25.00 

 Gruner Veltliner Oostenrijk                                fles €27.00 

Macon Chardonnay frankrijk                                fles €31.00 

        Chateua de Chambert Frankrijk                                fles €37.50 

    

 

 

Zoet witte Wijn 

 
                            Bereich Bernkastel uit Duitsland-                      glas €3.75   fles €18.00 

 

 


