menukaart jagerthuis drive in
voorgerechten
carpaccio | 12.50

Rundercarpaccio van braambrugs weiderund, rucola, rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, parmezaan, pittenmix & truffelmayonaise

inktvisringen | 6.50

Calamaris met limoen & knoflookmayonaise

kibbeling | 6.50

Verse kibbeling met tartaarsaus

vitello rolls | 12.50

Kalfsmuis, groene asperges, aardbeien, gerookte amandelen & balsamico

soto soep | 6.50

Verse Indische soep van kippendij, taugé, lente ui, ei, bosui & krokante uitjes

Verse pistolet met huisgemaakt boter | 3.75

Verse pistolet met huisgemaakte boter met zongedroogde tomaten

vlees, vis & vegetarisch (hoofd)
asperges | 16.50

Verse asperges, Hollandaise saus & krieltjes (te bestellen met beenham, zalm of
vega )

boneless ribs | 14.50

Ibirico ribs zonder bot, BBQ saus, kataifi & bosui

jagerburger | 14.50

Black Angus (200g), oude kaas, ui, bacon, little gem, tomaat, BBQ saus &
mayonaise

beyond burger | 14.50

Beyond burger, boerenbrie, vijgenchutney, gekarameliseerde uien, peer,
pecannoten, rucola, little gem, sesam & mosterdmayo

Kipburger | 14.50

Black Beauty bol, gepaneerde kip (krokant), paksoi, Beemsterkaas, krokante
bacon, taugé, blokjes van komkommer, ui, appel en mango & petjilmayo

ossenhaaspuntjes | 18.50

Ossenhaaspuntjes met bospaddestoelensaus & gebakken champignons

hele kip voor twee personen | 16.50

Gegrilde kip van 1.2 kg voor twee personen (45 min. bereidingstijd)
Keuze uit: Tijm, rozemarijn en citroen OF Piri Piri

jagersalade (maaltijdsalade) | 14.50

Jagersalade – maaltijdsalade van mesclun met witlof, granaatappel, abrikozen,
zwarte olijven, gerookte kipfilet, bacon & kerriemayo

Groente curry | 14.50

Groente curry – knapperige groenten in besengek met noten, verse kruiden & rijst

menukaart jagerthuis drive in
pannenkoeken
italiaanse | 16.75

Rundercarpaccio van braambrugs weiderund, rucola, rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, parmezaan, pittenmix & truffelmayonaise

jagershuys | 14.75

Spek, ham, ui, paprika, champignons, gegarneerd met currysaus & peterselie

Goliath | 14.75

Spek, ham, kaas, ui, champignons, paprika & bieslook

vallicella | 14.75

Kaas, Coppa di Parma, tomaat, rucola, rode pesto, Parmezaan

egyptische | 16.25

Shoarma van scharrelkip, tomaat, komkommer, ui, ijsbergsla & knoflooksaus

texas | 16.75

Spareribs zonder bot, coleslaw, ui, krokante uitjes & BBQ saus

new york | 15.75

Angus beef, augurk, ui, kaas, tomaat, uienchutney, ijsbergsla, cocktailsaus van
zongedroogde tomaat

indische | 16.25

Ajam sate van kippendijen, gado gado salade, krokante uitjes, seroendeng, kroepoek & satesaus

Ficus | 16.75

Meegebakken vijgen, Brie de Meaux, salade, frambozensaus & notenmix

Veluwe | 14.75

Gekruide pulled paddenstoelen, kaas, groene bladsla & truffelmayonaise

Naturel | volwassen (30 cm) 6.80 | kind (25 cm) 5.65

Naturelpannenkoek inclusief zakje stroop & poedersuiker

stel zelf je pannenkoek samen | begint vanaf 6.80
Ingredienten toevoegen naar keuze

quarantaine box | 17.50

Stapel van 5 pannenkoeken met poedersuiker en stroop

menukaart jagerthuis drive in
bijgerechten
verse frieten | 3.50
Krokante verse frieten met mayonaise

woodz salade | 4.50
Salade van mango, komkommer, ui, Granny Smith appel, tempura crunch, zwarte
sesam & miso dressing

bimi | 4.50
Asperge-brocolli, knoflook, kastanjechampignons, beukenzwam & feta

fried rice | 4.50 (v)
Roergebakken rijst, pinda’s, omelette & koriander

desserts
eton mess | 6.50
Geslagen room, rood fruit, witte chocolade, merengue & frambozen coulis

chocolademousse | 6.50
Huisgemaakte chocolademousse met caramac en tonkabonen, Oreo crumble
en witte chocolademeringue

appeltaart | 5.50
Huisgemaakte verse appeltaart met cremé Anglaise

dranken
frisdrank | 2.25
Cola, Cola Zero, Fanta, Ice Tea Green, Fristi, Chocomel, Appelsap, Spa Rood

fles wijn | 12.50
Fles rood, wit of rose

bieren
Flesje Heineken |2.25
IJwit |3.50

