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VOORGERECHTEN
Kalfsrosbief met vadouvanmayonaise, appelkappers, tomaat en komkommer

€ 12,00

Lauwwarme huisgerookte zalm met kruidensalade en rode grapefruitjam 		

€ 12,50

Tartaar van het Twents regiorund met een gefrituurde eidooier			
en komkommerpiccalilly

€ 12,00

Terrine van regenboogforel met zoetzuur van rode biet en mierikswortelcrème

€ 11,00

Mousse van kerstomaat en oregano met kaaskletskoppen (V) 				

€ 9,75

Romige soep van verse waterkers ‘uit de boksloot’ met kruidencroutons (V) 		

€ 7,50

HOOFDGERECHTEN
Tournedos van het Twents regiorund 							€ 29,50
met pepersaus, gebakken aardappel en rode bietjes
Open lasagne van in eigen jus gegaarde kalfswang met voorjaarsgroenten 		

€ 21,50

Op de huid gebakken Kabeljauwrug met een brandade van aardappel,		
prei en zalmsnippers met zeekraal en een jus van mosterd en zoethout

€ 23,50

Krokant flensje gevuld met witte kool, asperges en fenegriekkaas,			
geserveerd met asperges en een lichtzoete gemberhangop (V)

€ 21,00

DE HAZELAER KLASSIEKER
Beefburger met tomatenrelish, zoetzuur van komkommer, 				
frieten, mayonaise en een frisse salade

€ 17,50

Sallandse schnitzel met gebakken champignons,
ui, spek, groenten en aardappel

€ 19,50

				

Saté van varkenshaas met satésaus, atjar, gebakken uitjes, 			
bananenchips, frieten en mayonaise

€ 18,50

Jo’s spareribs met knoflooksaus, cocktailsaus, frieten en een frisse salade		

€ 20,00

KINDERMENU
Tomatensoep met balletjes en brood 							

€ 7,50

Spareribs met appelmoes, frieten en mayonaise 						

€ 11,00

Saté met appelmoes, frieten en mayonaise 						

€ 9,50

Hamburger met appelmoes, frieten en mayonaise 					

€ 9,50

Pasta met gehaktballetjes in tomatensaus 						

€ 9,50

IJsbeker met vanille-ijs, slagroom en spikkels 						

€ 4,75

Wenst u extra garnituur bij uw hoofdgerecht? Geef het door aan onze bedieningsmedewerker!
frieten € 2,50 | gebakken aardappelen € 2,50 | frisse salade € 2,50 | groenten € 2,50

DESSERTS
Panna cotta met siroop van lievevrouwebedstro en verse aardbeien 			

€ 9,50

Taartje van chocoladeganache en kardemom met verse frambozen 			

€ 9,75

Yoghurt-bosbessenijs met crumble van kruidkoek 					

€ 9,50

Riekie’s koffiemoment, een keur aan kleine desserts 					
en zoete lekkernijen met koffie en een likeur naar keuze

€ 15,00

KOFFIESPECIALS €7,50
Irish coffee – Jameson Irish Whiskey
French coffee – Grand Marnier
Spanish coffee – Licor 43 of Tia Maria
Italian coffee – Amaretto Disaronno

