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Voorgerecht 

 Vissoep          €7.00 

Geitenkaassalade met gegrilde courgette en paprika dressing  €6.50 

Rundercarpaccio met pijnboompitten, parmezaanse kaas en olijfolie €7.00 

Gerookte zalm kroketjes met grove mosterd mayonaise   €7.00 

Yakatori kipspiesje met sesamsausje      €7.00 

 

Hoofdgerecht 

350 gram gehaktbal met ui       €10.00 

Schnitzel Naturel        €11.50 

Saté van de Haas        €12.00 

Spareribs zoet         €13.50 

Spareribs hot         €13.50 

Varkenshaas medaillons met saus naar keuze    €14.50 

Vega kokos groente curry       €14.50 

Kipstoofpot         €14.50 

Deze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen en salade 

 

Vis van de dag*        €18.50 

Gegrilde entrecote met bearnaisesaus*      €18.50 

Varkenshaas met gekaneelde appeltjes en calvados jus*   €18.50 

Stoofpot van varkensschouder met knoflook, rode wijn en tijm*  €18.50  

Paddenstoelen quiche met courgette en truffel*    €18.50 

 

*deze gerechten worden geserveerd met verse warme groenten, salade en oven aardappelen. 

 

Nagerecht 

Irish koffie bavarois 18+ 
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Desserts 

Tiramisu          €6.00 

Cheescake met kersen         €6.00 

ijs trio met slagroom         €6.00 

Scroppino           €6.00 

Koffie met een Drents likeurtje en huisgemaakte lekkernij    €6.00 

 

 

                   Kindermenu** 7.95  p.p 

- 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 

 Bakje friet of bakje gebakken aardappelen      €2.50 

 Kaassoufflé, frikandel of kroket       €2.00 

 Fritessaus, curry, mosterd, ketchup       €0.75 

 

Openingstijden 

 
Woensdag t/m Zondag  

16:00 tot 22:00 

Keuken open tot 21.00 
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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 

 

 


