Plates

IJskoude verleidingen

Kies een lekker stuk vlees of vis en wij serveren hierbij
een rauwkostsalade, heerlijk gekruide aardappeltjes en
een fris romige mayonaise.

TOEDELEDOKI voor kinderen t/m 10 jaar e 3,25

Z¤nnekamp Kipfiletschnitzel
met ananas

Boswandeling

Boerengehaktbal

De Houthakker

Voorgerechten
Soepen
Oma’s Groentesoep
Soep van de dag
Vegetarische soep

e 4,25
e 4,25
e 4,25

Broodplankje voor 2 personen
met kruidenboter en pesto

e 4,25

Drentsche Uitbarsting
Pasteitje met champignon ragout

e 5,25

Vette Vingers
Portie heerlijk gekruide kipdrummets

e 4,95

Vegetarische plates

geserveerd met heerlijk gekruide aardappeltjes,
rauwkostsalade en fris romige mayonaise
Steak		
e 13,50
Champignonschnitzel
e 13,50

Voor kinderen t/m 10 jaar
e 5,75
Bordje goudgele frietjes met naar keuze:
een frikandel, kroket of 5 kipfingers en … natuurlijk
appelmoes en fris romige mayonaise!

e 14,50

Saté spies (kip)
met satésaus, atjar tjampoer & kroepoek

e 14,95

Varkensschnitzel
met een schijfje citroen

e 15,50

De Stellingwarver
Gien Kippegie

maar een gegrild Half haantje
e 15,95
Van buiten knapperig en lekker sappig van binnen

Drents-Friese-Wold

Varkensschnitzel
met gebakken ui & champignons

e 17,25

gegrilde Zalmfilet

e 17,50

Spare ribs – Heerlijk gekruid

e 18,00

0er de Tjonger

De Ribbetjes van de Kolonie
’t Hunebed van Zorgvlied

Gegrilde Varkenshaas- medaillons met
champignonsaus

e 18,00

softijs, slagroom met leuke en lekkere versieringen

Sorbet à la Elisabeth

e 4,50
softijs met verse vruchten, aardbeiensaus en slagroom

Dom blondje

e 4,50

Dronken Kobussie

e 4,95

softijs met chocoladesaus en slagroom

softijs met rozijnen gedrenkt in brandewijn en
slagroom

De nacht van Z¤nnekamp

e 4,95
softijs, overgoten met advocaat en een toefje slagroom

Alle bovenstaande ijskoude verleidingen kunnen
kleiner of groter gemaakt worden.
Kleiner € 1,= goedkoper – Groter € 1,50 toeslag

’t Verrukkelukke Appeltje

e 4,95
warm appeltaartpuntje, met softijs en slagroom

Warm en koud

e 6,00
Warme wafel met koud softijs, kersen en slagroom

Fris en fruitig

Coupe barstensvol met verse vruchten en een
toef slagroom

e 6,00

Koffie - verwennerij
Irish koffie e 4,95

Chinees

Nasi óf Bami
met: - Saté spies (kip)
		
- Loempia
		
- ½ haan

Jungle-menu

e 14,95

bereid met heerlijk softijs

e
e
e
e

Bovenstaande gerechten van de chinees worden
geserveerd met een gebakken ei, kroepoek en atjar
tjampoer.

8,25
12,50
12,50
17,50

* Verrassende kop koffie

e 4,95
met o.a. kolonieturfje en een alcoholische knipoog

Kop koffie met een likeurtje

e 4,95
Kies uit: Amaretto, Baileys, Licor 43, ’t Zorgvliedje
of het Turfstekers bittertje

Liever een Kop T ?

Verse Munt Thee
Échte Drentse Heide Thee

e 2,75
e 2,75

