
KLASSIEKE PANNENKOEKEN
Klassieke pannenkoeken gemaakt van meel uit Odoorn, eieren uit Borger
en melk uit Tweede Exloërmond. De pannenkoeken worden geserveerd 
met poedersuiker en stroop.

Naturel 8,00
Spek 11,50
Spek en kaas 13,50
Appel 10,00
Appel en rozijnen 10,50

PANNENKOEKEN MET EEN TWIST
Buikspek en doperwten  19,50
Pannenkoek met langzaam gegaard buikspek van het Drents grasvarken, 
gelakt met ahornsiroop en citroenzest, crème van doperwten en groene asperges.

Zalm en standyoghurt  19,50
Pannenkoek met gepekelde zalm, een crème van Drentse Aa standyoghurt
en haring-kaviaar.

Geitenkaas en biet  16,50
Pannenkoek met capriool van de buurvrouw, rode bieten en pistache. 

GERECHTEN UIT DE KLASSIEKE KEUKEN
Kip van de rotisserie  19,50
Halve scharrelkip van het spit met tijm en citroen-zout.

Zacht gegaarde runderborst  21,50
Runderborst gelakt in een kalfsjus met knofl ook, kruidnagel en peper.

Gebakken zalm 19,50
Krokant gebakken zalm met een korstje van cornfl akes.

Vegetarische quiche  16,50
Quiche gevuld met auberginecrème, geitenroomkaas van 
de buurvrouw en pijnboompitten.

Sauzen

Hollandaisesaus Klassieke luchtige saus van ei, boter en wijn. 2,50

Rodewijnsaus Saus van kalfsjus met ingedampte rode wijn en specerijen. 2,50

Pepersaus Dikke saus van kalfsfond, room en zwarte peper. 2,50

Garnituren

Gepofte ui In de oven gepofte uien met knofl ookboter, tijm en zeezout. 3,50

Oerwortel Een mix van vergeten wortel met honing en boter. 3,50

Bloemkool Bloemkool in z’n geheel gegaard in de oven. 3,50

DESSERTS
Vlafl ip 6,50
Klassieke smaken van vanille, yoghurt en rood fruit, 
maar dan op eigen wijze gepresenteerd.

Steekijs 6,50
Vraag onze bediening naar de smaken van de dag, geserveerd tussen Drentse kniepertjes. 

Appeltaartje 6,50
Grootmoeders klassieker, maar dan in het klein met vanille-ijs en slagroom.

Kindercocktails

De appel valt niet ver van de boom 4,50
Verfrissende kindercocktail van appelsap, 
kaneel en karamel.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en  4,50
de kleur is groen 
Ice Tea van groene thee, groene appel en limoen.

Smoothie smoet 4,50
Een echt smoothie gemaakt van Nederlands fruit.
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De gerechten uit de klassieke keuken worden geserveerd met huisgemaakte ‘triple cooked’ frites en salade. De klassiekers maakt u compleet met garnituren en een heerlijke saus.

VOOR DE JONGSTE
GASTEN

Kinderen tot en met 4 jaar krijgen
bij bestelling van een klassieke pannenkoek 
een glas frisse Hooghoudt limonade gratis. 

Er zit ook een leuke verrassing bij. 

Meer weten over allergenen in onze gerechten? Wij informeren u graag. Hof van Saksen bewust   Vegetarisch gerecht   Kunnen wij glutenvrij voor u maken
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