Broodplank *
met kruidenboter, aioli en pesto, per persoon 2,00

Lauwwarme geitenkaas *
met olijven, sla, tomaat en dressing van frambozen 8,75

Drentse mosterdsoep
met stukjes droge worst 4,65

Garnalenkroketjes
van Hollandse garnalen geserveerd met aioli 8,95

Tomaten-crèmesoep *
met fijn gesneden prei 4,65

Gerookte zalm
met een garnituur van sla, citroen en truffelmayonaise 9,50

Carpaccio van Drents rund
met rucola, Italiaanse kaas en een frisse dressing
van honing en mosterd 9,75

Pulled chicken
in een gefrituurde wrap met een barbecue rooksaus 8,75

Kip in het pannetje
kip met prei en uien in roomsaus 17,95

Mixed Grill
drie soorten vlees van de grill met sausjes 20,55

Ruunderschnitzel
schnitzel met gebakken spek, champignon en uien 18,55

Ribbegies
spareribs uit de oven, heerlijk zoet en rokerig gemarineerd met
knoflooksaus 22,50

Heideburger
hamburger van de grill met sla, tomaat, uien en een smeuïge
burgersaus 18,75

Vis uut ‘t pannegie
drie soorten vis in witte wijnsaus 19,85

Herdersteak
biefstuk van de grill begeleid met groene pepersaus 18,95

Zalm
op de huid gegaard, uit de oven met bearnaisesaus en citroen 20,50

De Oele
varkenshaas geserveerd met champignon roomsaus 19,25

Vegetarische cannelloni *
gevuld met ricotta en spinazie, basilicum en tomatensaus 18,50

Dame blanche
vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 6,10

Bendersebarg
vanille roomijs met boerenjongens en slagroom 6,20

Ruunder Kaatje
tokkelroom met vanille-ijs en slagroom 6,10

Parade
defilé van diverse desserts 6,50

Tiramisu
besprenkeld met Amaretto 6,10

Holiday and ice
diverse soorten ijs met saus en slagroom 6,10

Het zwarte schaap
chocolade-ijs met karamelsaus en slagroom 6,10
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Tomatensoep *
met fijn gesneden prei

Vegetarische Cannelloni *
gevuld met ricotta, spinazie, basilicum en tomatensaus

Mosterdsoep
met stukjes droge worst

Dame blanche
vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Gerookte zalm
met sla, tomaatjes en truffelmayonaise
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Boerenjongens
met vanille-ijs en slagroom

Carpaccio van Drents rund
met rucola, Italiaanse kaas en een dressing van honing en mosterd

Tiramisu
besprenkeld met Amaretto

Herders steak
kogelbiefstuk van de grill met groene pepersaus

Het zwarte schaap
chocolade-ijs met karamelsaus en slagroom

Varkenshaas
haas puntjes met champignon roomsaus
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Koffie of thee
met een petit four

VIER GANGEN

25,50

Pannetje vis
drie soorten vis in witte wijnsaus

Tomatensoep 3,25
Kroket met patat, mayonaise en appelmoes 5,40
Frikandel met patat, mayonaise en appelmoes 5,40
Kipnuggets met patat, mayonaise en appelmoes 5,40
Hamburger met patat, mayonaise en appelmoes 5,65

Pannenkoek naturel 5,15
Pannenkoek met spek 6,15
Pannenkoek met appel 6,15
Poffertjes 12 stuks 4,15
Poffertjes 24 stuks 6,65
IJsje met verrassing 3,65

De Wiltzangh

De beste plek van Drenthe

De vis- en vleesgerechten worden geserveerd met een aardappelgarnituur, sla en groente. Heeft u een allergie? Vraag dan naar onze speciale menukaart.
* Vegetarische gerechten

