PONDEROSA
R E S TAU R A N T E N C A F É

MENUKAART

ROEMEENS SPECALITEITEN RESTAURANT

Welkom

Restaurant en Café Ponderosa is een oase van rust gelegen
aan één van de oudste bossen van Nederland, namelijk het
Asserbos. Het Asserbos is één van de laatste restanten van
het Eiken-Hulstbos, ooit strekkend over heel Drenthe. 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.
Na een heerlijke wandeling of fietstocht onder de
eeuwenoude eiken van het Asserbos is Restaurant en Café
Ponderosa de ideale plek om na te genieten. Onze
midgetgolfbaan is een ideaal uitje voor een gezellige
familiedag!
Naast lunchen, dineren en midgetgolfen kunt u bij ons terecht
voor o.a. bruiloften, partijen, bijeenkomsten, recepties,
groepsuitjes etc. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voorgerechten

Dagsoep
Huisgemaakte soep geserveerd met warm stokbrood en
huisgemaakte kruidenboter.

€ 5,95

Tzatziki, olijven en fetakaas
Geserveerd met warm stokbrood.

€ 5,95

Watermeloen met fetakaas
Geserveerd met warm stokbrood.

€ 7,95

Sarmale
Gevulde koolbladeren met gekruid gehakt en rijst op een
bedje van polenta.

€ 7,95

Carpaccio
Rundercarpaccio geserveerd met warm stokbrood.

€ 8,95

Salade niçoise
Salade met tonijn, ansjovis, tomaat, ei, rode ui, kappertjes en
walnoten. Geserveerd met warm stokbrood.

€ 9,95

Coquille
Zeevrucht van Sint-Jacobsschelp bereid met witte wijn.

€ 14,95

Kindermenu
Kipfilet of huisgemaakt hamburger, patat (met mayonaise of
ketchup), ijscoupe.

€ 13,95

Driegangenmenu
Speciaal menu samengesteld door onze chef-kok.

€ 25,-

Hoofdgerechten

Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelen, rauwkostsalade en
remouladesaus.
Roemeens plateau
Diverse soorten vlees van de grill.

€ 21,95

Mititei
Gehakt worstjes volgens Roemeense receptuur.

€ 17,95

Varkenshaas
Gespietste varkenshaas met rode ui en tomaat. Geserveerd
met gorgonzolasaus.

€ 19,95

Entrecôte
Geserveerd op een bedje van paprika, ui, champignons en
knoflook.

€ 24,95

Tocanita
Rundvleesstoofpot met gegrilde groenten in een licht
pikante tomatensaus.

€ 15,95

Lamsbout Dracula
Ponderosa specialiteit.

€ 24,95

Zalmfilet
Bereid met pesto, geserveerd op een bedje van spinazie
en cherrytomaten.

€ 19,95

Crevette blanche du Pacifique
King prawn gambas gebakken in roomboter,
geserveerd met tagliatelle.

€ 24,95

Vegetarische plateau
Gevulde courgette en champignons.

€ 18,95

Senioren plateau
Drie soorten vlees of vis.

€ 15,95

Desserts

Griekse yoghurt
Griekse yoghurt met acacia honing en geroosterde walnoten.

€ 5,95

Vanille parfait
Luxe huisgemaakte ijsdessert.

€ 5,95

Dame blanche
Vanille roomijs met warme chocoladesaus.

€ 6,95

Kersendessert
Vanille roomijs geserveerd met warme kersen.

€ 6,95

Vruchtensorbet
Met verse seizoensvruchten.

€ 7,95

Arrangementen
Arrangementen kunnen worden aangepast aan individuele wensen.
Mic
€ 29,95
Cocktail bij aanvang, soep met stokbrood, warm en koud buffet, dessert.
Mare
€ 42,95
Cocktail bij aanvang, soep met stokbrood, buffet met vlees en vis, dessert,
inclusief drankjes (excl. buitenlands gedestilleerd, incl. alcoholbeperkingen)
en midgetgolf.
Verjaardagsarrangement
v.a. € 19,95
Koffie met gebak, hapjes buffet, inclusief drinken (excl. buitenlands
gedestilleerd, incl. alcoholbeperkingen). Duur max. 2,5 uur.
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