Welkom in restaurant Ponderosa
Restaurant Ponderosa ligt aan de rand van het
Asserbos. Het is een van de oudste bossen van ons
land en is een van de laatste restanten van het
Eiken-Hulstbos, waar ooit een groot deel van
Drenthe mee was bedekt. Lopend onder de
eeuwenoude eiken waant u zich voor even in de
Middeleeuwen. Het klooster Maria in Campis was
de eerste bekende eigenaar van het bos. De rest
van het bos is op initiatief van Wouter Hendrik
Hofstede in 1760 aangeplant.
Geniet na uw ﬁetstocht of wandeling van de kleine
kaart met een variëteit aan hapjes. U heeft
natuurlijk ook de mogelijkheid te kiezen uit een
dagmenu of een volledig arrangement.

C
Rode Heklaan 5
9401 SB Assen
www.restaurantponderosa.nl
Tel. 0592 - 355141
Gsm 06 - 50514341
Email: info@restaurantponderosa.nl
(Draadloos internet aanwezig)

Roemeense

Specialiteiten

Roemeens Specialiteiten Restaurant
midden in het Asser bos

Dineren midden in het Asser bos

Dineren á la carte
Buffetten/Arrangementen
Kinderfeestjes
Midgetgolf
Zomaar iets drinken
Regelmatig Live Muziek!!
Openingstijden:
Donderdag t/m Vrijdag vanaf 16.00 uur
Zaterdag en Zondag vanaf 12.00 uur
Maandag, Dinsdag en Woensdag:
alleen op afspraak
(voor groepen vanaf 15 personen)

Prijslijst Maart 2017. Hiermee komen alle voorgaande
prijslijsten te vervallen. Wijzigingen voorbehouden.

U kunt uiteraard te allen tijde een afspraak maken

Lunch
Lunchschotel (vis of vlees, met garnituur)
Portie bitterballen
Portie Calamares

Borrelhapjes

met stokbrood en kruidenboter

€ 4,50
€ 5,75

Portie kipvleugeltjes (pikant)

€ 5,75

Bittergarnituur, warm/koud p.p.

€ 7,95

met stokbrood en kruidenboter

(minimaal voor 2 personen)

Voorgerechten
Dagsoep met stokbrood en kruidenboter
€ 4,95
Stokbrood met tzaziki, olijven en Feta
€ 5,95
Seizoenssalade
€ 7,95
Carpaccio
€ 8,95
Sarma (gehakt m rijst in koolbladeren en polenta) € 7,95
Gebakken gamba’s
€ 9,95
Voorgerechten worden geserveerd met Stokbrood
en zelf gemaakte kruidenboter

Dag aanbieding
Dagschotel garni (Vlees of Vis)
Dagmenu (3 gangen)

Kindermenu (€ 12,95)

€ 12,50

Naar keuze: Kipfilet of hamburger
inclusief 1 ijscoupe
Kindermenu’s worden geserveerd met frietjes en
mayonaise of ketchup
Kinderverjaardag (€ 11,95)
- midgetgolf middag
- aangepast kindermenu ( patat, frikadel
of croquet, mayonaise, ijsje en één
drankje)
Verjaardagsarrangement (2 1/2 uur)
(’s middags - vanaf € 19,95)
-

Koffie met gebak
Cocktail
Hapjes buffet
Inclusief drankjes*

Arrangementen
(voor grote groepen)
Arrangement Mic

€ 29,95

Arrangement Mare

€ 42,95

Cocktail
Soep met stokbrood
Combi-buffet warm en koud
(Diverse soorten vlees, o.a. entrecote, lamsbout,
kip, varkensfilet. Diverse salades en hors d’oeuvre,
aardappels, rijst, polenta en diverse sausjes)
Dessert

Cocktail
Soep met stokbrood
Buffet “Festival” met vis en vlees
(Als Arrangement Mic, aangevuld met visfilet)
Dessert
Inclusief een rondje midgetgolf en drankjes *

* geen buitenlands gedistilleerd, alcohol beperkingen

* geen buitenlands gedistilleerd, alcohol beperkingen

De arrangementen worden geserveerd met passende garnituur
(Arrangementen kunnen worden aangepast aan individuele
wensen en aan het aantal personen)

€ 15,00
€ 25,00

Hoofdgerechten
Roemeens plateau (div.soorten vlees v.d. grill)
Tocanita (gegrild vlees in een saus met groente)
Spareribs
Moussaka

€
€
€
€

Tournedos Stroganoff
Lamsbout Dracula

€ 18,95
€ 24,95
€ 24,95

Zalm van de grill
Vis Provençaal (diverse soorten vis)

€ 19,95
€ 22,95

Vegetarische dagschotel

€ 17,95

(ovenschotel met gehakt en groente in laagjes)
Varkenshaas op spies (met Gorgonzola saus)

Senioren schotel

- Vlees
- Vis

19,95
14,95
15,95
16,95

€ 12,95
€ 13,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met passende garnituur

midgetgo f

Midgetgolf
Volwassenen
Kinderen

€ 3,50
€ 2,50

Nagerechten
Griekse yoghurt
met acaciahoning en gebakken walnoten
Dame Blanche
IJs met warme kersen
Parfait van het huis

€ 4,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 5,95

