Soepen

Uitsmijters
wit | tarwe | gildecorn brood

Wapser boeren groentesoep-5,95

Uitsmijter ham en kaas met drie gebakken eieren en twee sneetjes brood-7,95

Wisselende soepen -5,95 (vraag de bediening)

Uitsmijter kaas of ham met drie gebakken eieren en twee sneetjes brood-7,50

Salades
Ambachtelijk gerookte zalm, gemengde sla, kappertjes, rode ui,
frisse dillemayonaise en plakjes scharrelei-9,75
Groene salade met dunne plakjes licht gerookte ossenhaas van het
Vechtdal rund, geroosterde pijnboompitjes, ansjovis en scharrelei-9,75

Uitsmijter ‘De Herberg’ met drie gebakken eieren, ham en kaas op twee sneetjes
brood, overdekt met gebakken spekjes, paprika, ui en champignons-9,50

Vers afgebakken broodjes
ciabatta | tarwe stokbrood | waldcorn

Mozzarella, groene pesto, belegd met plakjes tomaat, en zonnebloempitjes- 7,95
Gerookte zalm, bieslookroomkaas en sla, bestrooid met verse zwarte peper- 11,50

Warme gerechten

Gezond: rijkelijk belegd met sla, ham, kaas, trostomaat, komkommer, scharrelei,
ananas en zonnebloempitjes (kan ook vegetarisch)-9,75

“Twaalf uurtje”:
Soep van de dag, gevolgd door twee sneetjes brood met een Van Dobben kroket,
gebakken eitje en een bol huzarensalade-10,95
“Oh heidebroodje”; Twee witte toastjes waarop gebakken spekjes, champignons
en bosuitjes overdekt met gesmolten kaas-9,75

Gebakken beenham met honing-mosterdsaus, sla en plakjes scharrelei-9,75

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel-7,50

Twee Van Dobben kalfskroketten met twee sneetjes brood en grove mosterd-7,95

Pannenkoek appel-8,50

Tosti ‘Wapse’ met ham, kaas, ananas en tomaat-3,50

Pannenkoek ham of kaas-8,50

Omeletten

Pannenkoek spek-8,50

wit | tarwe | gildecorn brood

Extra ingrediënt 1,50 per stuk

Omelet naturel met twee sneetjes brood-8,50
Boeren omelet gevuld met gebakken spekjes, ui, paprika en champignons,
met twee sneetjes brood-9,75

IJs
Sorbet met verse slagroom-7,25
Vanille-roomijs met advocaat, boerenjongens en verse slagroom-8,50
Dame Blanche met verse slagroom-7,95
Tricolore met verse slagroom- 7,95
Bananensplit met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom- 7,95
Warme wafel met warme kersen, bol vanille-ijs en slagroom-7,95

IJskoffie
Koffie met twee bolletjes vanille-ijs, slagroom en karamelsaus-5,50
Koffie met twee bolletjes chocolade-ijs, slagroom en chocoladesaus-5,75
Cappuccino met twee bolletjes vanille-ijs, slagroom en karamelsaus-5,75
Cappuccino met twee bolletjes chocolade-ijs, slagroom en chocoladesaus-5,95

Lekkers voor bij de koffie
Warme wafel met warme kersen- 4,50
Appelgebak van de warme bakker-3.00
Drentse zwerfkei van de warme bakker-2,75
Huisgemaakte kwarktaart-2,75
Portie slagroom-0,50

Kleine gerechten voor bij de borrel
Van Dobben bitterballen (6) met grove mosterd-4,95
Luxe gemengd warm hapje (8)- 6,50
Portie groene olijven of schaaltje pinda’s-3,95
Tapas: diverse warme en koude lekkernijen-12,50
Diverse soorten brood met smeersels- 6,50
Nachos met gesmolten kaas, chilisaus en roomkaas- 5,95
U kunt gebruik maken van de lunchkaart van
12:00 tot 16:00 uur
A la carte kunt u genieten van
12:00 tot 16:30 en
17:30 tot 20:00 uur
Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram en blijf op de
hoogte van alle nieuwtjes en acties!

Lunchkaart

