De gerechten van Herberg van Es zijn aantrekkelijk om te zien en
minstens zo smaakvol. Dát zijn onze gerechten. Altijd met zorg bereid,
borrelhapjes, gebak, lunch en diner
De gerechten van de lunchkaart kunt u bestellen van 12.00 uur tot 17.00 uur

Twaalf uurtje;

€ 9.50

Mosterdsoep,
2 plakken rustiek brood belegd met ham, kaas en gebakken ei,
rundvleeskroket & een bol vleessalade

Kom Soep;
*Dijon mosterdsoep met crispy spekjes en amandelschaafsel
*Tomaten crème soep met rundvleesballen en lente ui
*Kurkumasoep met zoete aardappel, kokosmelk & gepofte quinoa
*Wilde spinazie soep met crème fraîche, bacon & ei
(alle soepen zijn ook vegetarisch te bestellen)

€
€
€
€

5.50
5.50
6.50
6.50

€
€
€
€

5.00
6.50
6.50
7.50

Dikke Toasti’s;

( van handgesneden brood)

*Ham & kaas
*Kaas, salami & mozzarella
*Brie, tomaat & pesto
*Gerookte zalm & roomkaas

Snacks; € 6.75
*Snack Hawaï; met ham, kaas en ananas
*Herberg snack; met champignons, uien, spek en kaas
*Drentse snack; met salami, tomaat, brie, cashewnoten & frambozen dressing

Maaltijdsalades; € 12.50

Salades serveren wij met brood & kruidenboter

*Rundercarpaccio met oude kaas, cashewnoten, gedroogde tomaat & pesto
*Gegratineerde geitenkaas, krul rode biet, Hollandse aardbeien en honing
*Zalm & Gamba, met komkommer, huisgedroogde tomaat & gepofte quinoa
*Rosbief van weide rund, tonijncrème, kappertjes, rode ui & gekookt eitje

€ 12.50
€ 12.50
€ 12.50
€ 12.50

Bakje friet met mayonaise

€ 4.50

Eiergerechten;
*Uitsmijter Herberg, met ham, paprika, ui, tomaat en ananas,
gegratineerd met kaas en 3 scharreleieren
*Uitsmijter ham en of kaas
*Uitsmijter carpaccio
*Boeren omelet met spekjes
*Omelet champignons

€
€
€
€
€

8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

Pannenkoeken;
*Naturel
*Spek of appel
*Poffertjes met roomboter & poedersuiker

Luxe broodjes; € 7.50
*Gerookte zalmtartaar met rode ui, kappertjes en honing mosterdsaus
*Gegrilde kipstukjes met krokant spek, kaas & chillisaus
*Carpaccio van rund met pesto, cashewnoten en oude kaas
*Warme geitenkaas met noten en honing
*Rauwe ham met brie, walnoten en honing
*Pulled porc met rucola en cola- BBQ saus
*Rundvlees kroketten (2) met boerenbruin brood, rauwkost en mosterd

Plates; € 15.00

Onze plates worden geserveerd met salade, friet en mayonaise

*Boerenschnitzel
*Huisgemarineerde spare-ribs en Coca cola- BBQ saus
*Varkenshaas saté met pindasaus en kroepoek
*Lever met champignons, ui & perzik
*Fish & chips, kibbeling van zalm
*Lasagne met gegrilde paprika, groene asperges, wilde spinazie, rucola & basilicum

€ 5.00
€ 8.50
€ 4.50

