Bedankt
voor uw komst !

Uiteraard hanteren wij de richtlijnen
van het RIVM. Denk aan voldoende
afstand, voldoende desinfectie en ons
deurbeleid!
Wij danken u voor het begrip.

Warme dranken
Koffie
Koffie decafeïne
Espresso
Dopio
Cappucino
Koffie verkeerd
Latte Machiato
Thee
Verse thee
Warme chocomelk

Heeft u thuis of op kantoor niet de mogelijkheid
tot het houden van voldoende afstand. Vraag

Elke vrijdag vanaf 18:00u

eens naar onze mogelijkheden. Onze ruime zalen
zijn bij uitstek geschikt! Wij denken graag met u
mee voor een passende oplossing.

Kloekhorststraat 12
Mail: post@antjestaverne.nl
Tel: 0592 - 482 246   Web: www.antjestaverne.nl
GSM: 06 - 43 530 427

Frisdranken

Coca cola, zero, Fanta,
Sprite, Cassis 0,25 l
Tonic, Bitterlemon
Jus d’orange
Ice tea
Verse sinaasappelsap
‘s LandsBeste sap
Chocomelk
Melk, karnemelk
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood

2,50
2,70
2,50
3,50
2,70
2,50
3,00
2,50
3,00
3,00

Tsjechische Wijnen
Witte wijn
Veltlínské

Rose wijn

Cabernet Sauvignon

Rode wijn

Svatovavřineckén
Frankovka
Pinda potje

Glas
4,00

Fles
19,00

4,00

19,00

5,50
5,50

24,00
24,00

5,00

2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
2,00
2,00

Bieren

Hertog Jan  tap vanaf		

2,20

Krombacher<0,5%

3,00

Weizen-Zitrone 0,5l-<0,5%

5,00

BUD tap vanaf			2,40
Radler 2,5 of <0,5%

Affligem

Blond of Dubbel
Tripple

3,00

4,30
4,90

Menukaart

Croque Monsieur

geserveerd op ons “Croq bord”

Croque Monsieur
Croque Madam

6,90

9,90

Pannenkoeken

diverse soorten vanaf

6,75

Keuze uit o.a.: Naturel, appel, kaas,
ananas, spek. Vraag zelf naar uw

            keuze uit wit, bruin, volkoren of speltbol
Edwin

8,90

Opengeslagen stokbroodje met jonge kaas, achterham,
ananas en afgemaakt met oude kaas uit de oven.

Thea

Stokbroodje brie uit de oven, geserveerd met
pijnboompitten en honing.

Gezond

7,90
6,50

Stokbroodje met streepje mayonaise, gemengde sla,
tomaat, komkommer, ei achterham en jonge kaas.

Geitenkaas

7,90

stokbroodje met geitenkaas met honing en mesclun sla.

Gerookte Kip

7,50

Stokbroodje met streepje clubsaus, gemengde sla,
tomaat, komkommer, ei en gerookte kipfilet.

Gerookte Zalm

9,90

Stokbroodje met gerookte zalm op pomazanka,
Japanse zeewier en mesclun sla.

Drentse Burger

7,90

2 burgers van 100% rundvlees uit de omgeving,
gemengde sla, tomaat, komkommer en rode ui, afgetopt met clubsaus.

Wij serveren onze pannenkoeken met stroop,
bruine- en donkerbruine suiker en boter.

Voorgerechten

6,90

Topinka

8,90

Toast van meergranenbrood met gebakken pittige chorizo, ui, paprika en tapanade, afgedekt met gesmolten
jonge kaas.

Vleesgerechten
Ossenhaasbiefstuk

Pastasalade

9,50

Frisse Salade met gerookte kip

13,50

Verder hebben we...
Uitsmijter

7,50

2 sneetjes brood met boter, achterham, jonge kaas en
garnering.

24,50

19,50

Heerlijke kleine ossenhaasbiefstuk geserveerd op
een bedje van mesclun sla en afgegardneerd met een
vrouwlijke salade.

Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur luiden we het weekend in

met Happen&Wijnen. U betaalt enkel voor de drankjes, de
hapjes worden door het huis verzorgd.

Schuif gezellig aan en begin het weekend goed. Reserveer
wel even vooraf ivm RIVM richtlijnen. En uiteraard
zorgen wij voor voldoende afstand.. Tot Vrijdag!!

Vegetarisch
Burger & Friet

13,90

Bitterballen

8,50

plantburger met een heerlijke friet van
zoete aardappelen.
6 ovenheerlijke vegetarische bitterballen van
de vegetarische slager.

Kidsmenu’s
Tosti

4,50

Pannenkoekje

5,00

Kipspiesje

9,50

Regenboogspies

5,00

Drentse Kidsburger		
Gevulde wrap

5,00
7,90

Heerlijke tosti met saus naar keuze.
Naturel pannenkoekje geserveerd met stroop,
lichtbruine- en bruine suiker en boter.

11,90

Kipspiesje met ananas, geserveerd met zoete
aardappelfrietjes en sla.

Tsjechisch Stoofpotje met rijst

16,90

Gekleurde groentenspies gemaakt met kloesterveensalade. Vermeld wel even de wensen van uw kind.

Vispannetje

17,50

Zalmmoot op huid uit de oven

17,90

Boerenomelet

Omelet met gebakken spek, ui, paprika, champignon
en garnering.Broodgarnituur is 2,90 extra.

Heerlijke ossenhaasbiefstuk bereid van rund uit de
omgeving. Afkomstig van onze huisslager Huisman.
Biefstuk wordt geserveerd met gebakken aardappeltjes
of stokbrood.

Ladysteak

9,50

Carpaccio met rucola sla, pijnboompitten, parmezaan
schilfers en om het af te maken een verassende dressing.

Frisse Musclunsla met tomaat, fijn gesneden rode ui
en dus gesneden gerookte kipfilet met een zomerse
dressing.

Brood met tapenade

Verschillende pistolettes met pomazanka,
tapenade en boter.

Carpaccio

Pasta met frisse groentes zoals paprika, prei, ui, appel
en frisse dressing.

Croque Champignon Roomsaus 10,90 favoriet.

Stokbrood

Salades

Gestoofd rundvlees met seizoensgroenten en rijst.

Kabeljauwfilet, zalm, grote garnalen in een roomsaus
met seizoensgroenten.
Geserveerd met ons “croqbord” en rijst.

Wrap gevuld met pomazanka, mesclun sla
en gerookte zalm.

