
VOOR BIJ DE BORREL

S PA  & W E L L N E S S

Menukaart

LUNCH
WARME LUNCHGERECHTEN
Saksen hotdog  12,50 
Broodje hotdog met zuurkool, nagelhout, 
gebakken uitjes, ketchup en mosterdsaus. 
Daarnaast natuurlijk ‘triple cooked’ friet. De hotdog 
kan ook zonder zuurkool gemaakt worden.

Grand Café uitsmijter    11,50
Uitsmijter met biologische boerenkaas en  
-beenham, geserveerd op brood ‘vanmenno’. 

  Ook als vegetarisch gerecht mogelijk.

2 rundvleeskroketten    10,00 
Kroketten geserveerd met brood ‘vanmenno’,
Groninger mosterd en boerenboter.

2 oesterzwamkroketten   10,00 
Kroketten met ragout van verse oester-
zwammen, geserveerd met brood ‘vanmenno’, 
Groninger mosterd en boerenboter.

Twaalfuurtje    15,00
Drentse mosterdsoep, een uitsmijter 
met kaas en ham op een broodje
‘vanmenno’, een broodje gerookte zalm, 
groene salade en een biologische
rundvleeskroket op een mini bolletje.

Turkse tosti     8,50
Tosti met geitenkaas van onze buurvrouw, 
zongedroogde tomaat, basilicum, 
bloemenhoning, geroosterde walnoten,
rucola en chilimayonaise.

Gestoofd rundvlees   10,00
Vloerbrood met gestoofd rundvlees,  
in eigen jus gegaard met zilveruitjes en 
‘triple cooked’ friet.

VOOR BIJ DE BORREL

Brood ‘vanmenno’    6,00
Geserveerd met boerenboter en tapenade.  

Drentse bitterballen 8,00
Geserveerd met mosterd.  

Borrelplank    15,00
Een proeverij van koude en warme hapjes: 
Justa kaas, ossenworst, Drentse bitterballen, 
brood ‘vanmenno’, tapenade, droge worst 
en uitjes.

Op de kleinschalige biologische kaasboerderij Justa in Stuifzand wordt de melk van 35 koeien verwerkt 
tot kaas. In de kaasmakerij wordt het proces vol passie met de hand doorlopen. Omdat er 
ongepasteuriseerde melk wordt gebruikt, smaakt Justa kaas net wat rijker en pittiger.

 Gerechten met het Hof van Saksen bewust logo zijn vers, biologisch en zoveel mogelijk lokaal ingekocht.

  Vegetarisch gerecht.            Kunnen wij glutenvrij voor u maken. 

Informatie over de allergenen in onze gerechten overhandigen wij u graag. 
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WARME DRANKEN
Thee  2,70
Verse muntthee  3,70
Verse gember-citroen thee  3,70
Caffè lungo  2,70
Cappuccino  3,00
Caffè latte  3,00
Latte macchiato  3,10
Warme chocolademelk  3,60
Slagroom  0,70

Lekker voor erbij
Appeltaart  4,50
Appeltaart met slagroom  5,00
We hebben dagelijks een wisselend 
gebaksassortiment.  vanaf 4,00

FRISDRANKEN
Pepsi, Pepsi MAX  2,90
Ice Tea, Ice Tea Green  2,90
SiSi, 7UP, Cassis  2,90
Tonic, Bitter Lemon  2,90
Ginger Ale, Rivella  2,90
Crystal Clear  2,90

SAPPEN
Verse jus d‘orange  3,90
Schulp appel troebel  3,00
Schulp peer  3,00
Schulp appel / vlierbes 3,00

ZUIVEL
In natuurgebied de Drentsche Aa worden 
(h)eerlijke biologische zuivelproducten op
ambachtelijke wijze gemaakt met melk uit 
de regio.

Drentse Aa melk  2,40
Drentse Aa karnemelk  2,40

WIJNEN
Sauvignon Blanc Monterre Frankrijk  4,80
Fris, licht, citrus
Merlot Monterre Frankrijk  4,80
Toegankelijk, rood fruit, rond
Grenache Rosé Monterre Frankrijk  4,80 
Fris, licht, rood fruit
Cava Brut MVSA Penedés Spanje  6,50
Fris, fruitig, zacht

BIEREN
Heineken 0.0% 3,10
Brand Pilsener  3,10
Amstel Radler 2.0%, Amstel Radler 0.0%  3,10

SOEP
Geserveerd met brood ‘vanmenno’ 
en boerenboter.

Mosterdsoep    6,00
Romige soep met uitgebakken spekjes 
of gerookte zalmsnippers en ringen bosui.

  Ook als vegetarisch gerecht mogelijk.

SALADES
Geserveerd met brood ‘vanmenno’ 
en boerenboter.

Caesar salade   
Deze salade bestaat uit knapperige suikersla, een 
zachtgekookt eitje en croutons, op smaak gebracht 
met Caesar dressing.
U kunt kiezen uit drie varianten:
- Gerookte kip 14,00
-   Biologische geitenkaas 
 van onze buurvrouw    14,50
- Gerookte zalm  16,50

Couscoussalade      13,50
Geserveerd met gegrilde groenten, 
olijven, noten en feta.

SANDWICHES 
Met het brood van uw keuze: 
brood ‘vanmenno’ of meergranenbrood.

Hummus   9,50
Meergranen triangelbrood met 
hummus, granaatappel, peterselie en 
bieslook. 

Gezond     11,50
Sandwich met frisse sla, biologische  
boerenkaas en -beenham,  
een zachtgekookt ei en tomaat.  

  Ook als vegetarisch gerecht mogelijk. 

Carpaccio     14,00
Sandwich met gemarineerd Drents 
weiderund in combinatie met sla, 
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en 
geroosterde pijnboompitten.

Gerookte zalm    12,50
Sandwich met gerookte zalm, rucola, 
lente uitjes en venkelmayonaise. 

Tonijnsalade    9,50
Sandwich met tonijnsalade, rode ui, 
appel en kappertjes.

Wij kiezen bewust voor vlees afkomstig 
van koeien die leven in de natuur bij het 
Drentse Anloo. Het gras dat ze eten bevat 
veel kruiden en is niet in aanraking geweest 
met bestrijdingsmiddelen. Het zorgt voor 
topkwaliteit vlees en dat proeft u direct.
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