|

VOORGERECHTEN

tapas

|

10,50

creatieve selectie van verschillende voorgerechtjes

carpaccio van de ossenhaas

9,75

zongedroogde tomaten | honing-mosterddressing | parmezaanse kaas

Steak tartare

9,50

bosuien | augurk | sjalotje | sesam | sojasaus

champignon dordogne

8,25

bierbeslag | knoflooksaus

coquilles

9,95

gerookte Noorse zalm | zalmmousse | kappertjes

scampipotje

8,50

gebakken scampi’s | knoflookolie| uitjes | witte wijn | room

salade van het huis 8,25
lauwwarme geitenkaas| gebakken spekjes | French dressing| gemengde sla

S
O
E
P
E
N

tomatensoep

5,50

Pittig gekruid | croutons | scheutje room

mosterdsoep 6,00
gerookte zalm

soep van de chef 5,50
vraag onze bediening

|

HOOFDGERECHTEN

duo van varken 21,00

schnitzel

varkenshaas | varkenswang
in eigen jus | macadamianoten

tournedos

|

18,50

van het varken | stroganoffsaus

| van de ossenhaas | 225 gram | pepersaus 30,50

tournedos lady steak

| van de ossenhaas | 180 gram | pepersaus 26,50

biefstuk van Marie 23,50
Omdat iedere dag gevierd mag worden!
Marie bakte vroeger op iedere feestdag een speciale [grofgesneden en rare
gebakken] biefstuk voor de familie. De bereidingswijze is natuurlijk geheim, maar de
smaak willen we graag met u delen!

tongfilet
19,50
knoflooksaus

V
I
S

vangst van de dag
18,50
bijpassende saus

tagliatelle 16,00
aubergine | courgette | mozzarella | Griekse yoghurt

b

ovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met een schaaltje
rauwkost, warme groenten & onze huisgemaakte frieten

|

MENU VAN DE CHEF

|

27,50

M
E
N
U

wildbouillon
bospaddestoelen

wildpeper
aardappelpuree

coupe van het huis
verrassing van de chef

kindermenu
Voor de kleine smullers onder ons hebben wij een bordje patat met een
frikadel, kroket of kipnuggets.
Als toetje serveren wij een vrolijk vanille-ijsje.

7,50

UITLEG VAN ONS (EN HET MARKELOSE) LOGO

de heuvels in het wapen hebben betrekking op de vijf heuvels die de plaats
Markelo omgeven. Op deze heuvels zou door de Saksen zijn recht gesproken en
later werden de bisschoppen van Utrecht er als heersers over de landschap
Twente gehuldigd. Een Saksische dingplaats werd omgeven door takken van de
Hazelaar, onderling verbonden met koorden. Hierdoor ontstond een omtuining
[zie logo]. De rechter had tijdens de rechtspraak een schild boven zijn hoofd
hangen, dit was een teken van macht, ook dit is weergegeven in het
gemeentewapen.

|

NAGERECHTEN

kaasplankje

|

10,75*

4 kaassoorten van de kaaswinkel Markelo | vijgenbrood | compote van rode port & vijgen
*Wijnsuggestie: Adega de Borba, Portugal 4,15

winterse crème brûlée 6,50
kaneelijs | slagroom

appelstrudel

6,75

warme vanillesaus | vanille-ijs | slagroom

vruchtensorbet

6,50

vers fruit | vanille ijs | aardbeienijs | slagroom

dame blanche

6,25

vanille-ijs |warme chocoladesaus| slagroom

huisgemaakte brownie

6,50

vanille-ijs | slagroom

dronken sultan

6,25

malaga ijs| vanille-ijs | advocaat | boerenjongens | slagroom

koffie compleet 7,50

irish coffee 6,00

koffie/cappuccino/espresso/thee |
diverse lekkernijen

koffie | Ierse whisky | slagroom

classic affogato 4,00
bol vanille ijs | scheutje espresso

italian coffee 6,00

koffie | amaretto | slagroom

french coffee 6,25

koffie | grand marnier | slagroom

twentse koffie 5,75

koffie | Twents kuiernat | slagroom

