CULINAIR MENU VOOR THUIS
STEL ZELF UW 3-GANGEN MENU SAMEN
OF BESTEL EEN GERECHT. MENUPRIJS €35
a l l e v o o r b e r e i d i n g e n z i j n g e t r o f f e n o m z e l f th u i s i n e e n
h a n d o m d r a a i e e n r e s t a u r a n t - w a a rd i g m e n u te b e re i d e n

(u hoeft enkel de eenvoudige bijgesloten instructies te volgen)
info@hotelwesseling.nl

0521 591 544

VOORGERECHTEN EN SOEPEN
Huisgerookte zalm met
mierikswortelmayonaise
Fazantenbout
met zuurkool en truffeljus
Crèmeux van
eekhoorntjesbrood met
bundelzwam en dennenolie

per halve liter
Bisque van rivierkreeft
€9,50
met lente ui
€7,50
Mosterdsoep met
Drentse droge worst
€9,50
Tom Kha Kai
(pittige thaise kippensoep)

€10,00
€10,00
€10,00

HOOFDGERECHTEN
Rendang van hert gestoofd op
Oosterse wijze
Zacht gegaarde wildzwijn
wang met jus van appelstroop
Gepofte knolselderij met mole

€20,00

Garnituren:

€20,00

Aardappel gratin
Groene salade

€20,00

(worden geserveerd
bij het hoofdgerecht)

DESSERT
Mousse van chocolade met
amandel koek en amandel
crunch

€10,00

Kaasplankje van regionale
kazen met membrillo pasta en
vijgenbrood

€10,00

BUITENSHUYS
mailen of bellen = bestellen;
info@hotelwesseling.nl 0521 591 544
Bezorging in Dwingeloo €2,50, buiten Dwingeloo in overleg. Betaling via pin. (ook aan huis)

KLEIN EN LEKKER
afgebakken ovenbroodje €0,70 per stuk
Toscaans plukbrood 2 pers €5,00
smeersels: aïoli/tomaten tapenade/kruidenboter €3,00
huisgerookte zalm (100 gr) €5,00
droge worst €3,50

groene en zwarte gezoete olijven (200gr) €3,30
Bowland kaas -met kaneel en rozijn-(80gr) €3,50
Drentse nagelhout (80 gr) €4,50
gerookte ganzenborst filet (80gr) €5,00
nougatine van geitenkaas €4,00

probeer ook onze pot met stoofperen € 5,00
SOEPEN

ZOET

kant-en-klare soep per halve liter
Drentse mosterdsoep €7,50
Bisque van rivierkreeft €9,50
Tom Kha Kai -licht pittig Thaise soep- €9,50

huisgemaakte appelcake €3,00
hazelino €3,00
3 huisgemaakte bonbons €4,50
(in verschillende smaken)

BORRELPLANK

-inclusief een mooie '1662' plank die u mag houdenkoud €17,50 p.p. met Bowland kaas, brood met 3 soorten smeersels, droge worst, huisgerookte zalm,
gezoete olijven, nougatine van geitenkaas, gerookte ganzenborst en Drentse nagelhout
warm € 21,50 p.p. aangevuld met Spareribs, kip chili en gehaktballetjes omwikkeld met spek

SPECIALS
kant-en-klaar, vacuüm verpakt (zonder garnituren)
groente curry met kokosroom (200 gr) €7,50
onze Spareribs M (300 gr) €12,50
L (600 gr) €18,50
XL (900 gr) €22,50
Hazenpeper (200gr) €9,50

UW GEGEVENS
Naam: _____________________________
Adres: _____________________________
Postcode: ___________________________
Plaats: _____________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: _________________________
Betaling met pin
Afhalen
om ...................... uur
Bezorgen

om ...................... uur
(marge 15 minuten)

DRANKEN

Witte wijn:
Sauvignon Blanc Caillou €10,50
Vermentino Prendas €14,00
Chardonnay Abbots & Delaunay €14,00
Chablis Millet €21,00
Rode wijn:
Luccarelli Rosso Sangiovese €10,50
Merlot Abbots & Delaunay €14,00
Monterè Ripasso €18,00
Vermeersch Syrah €22,00
Rosé wijn:
AIX Côtes de Provence €16,00
Cava:
Cava Villa Conche €13,00
Wesseling's 1662 blond 7% bier 0,33l €2,50
Likeur 1662 20cl/50cl €8,50/€17,50
Bierproeverij incl. Wesseling 1662 glas,
3 originele bieren €14,50

Peeze espressobonen 1 kilo €27,50

