
Bestellingen kunnen geplaatst worden tijdens 
onze aangepaste openingstijden op: 0524 - 524419

Betalingsmogelijkheden
Met pin betalen, indien we contactloos moeten 
a�everen sturen we u een betaalverzoek.

Bezorgkosten
€5.00 (indien uw bestelling €50 of meer is 
bezorgen wij gratis) De Heeren Van Coevorden 
bezorgt binnen een straal van 15 kilometer vanaf 
de Heeren.

Broodplank
Biologisch brood / kruidenboter /
aïoli / basilicumpesto                                               €6.75

Nacho’s
Tortilla chips / cheddar / Jalapeno / creme fraîche / 
avocado / pittige salsa                                      €8.25

Rundvlees bitterballen, kaasstengels of 
veganistische bitterballen 
Met mayonaise, mosterd of chilisaus
Per stuk                    €0.90

Ebi garnalen 
Gefrituurde garnaal / 30 gram stuk / chilisaus
Per stuk                    €1.25

Coevorder borrelplateau*
Met o.a. kaas en worstsoorten, nacho’s, olijven,
brood, smeersels, nootjes en frituurhapjes
Per persoon                 €10.95

*Te bestellen vanaf 2 personen

(als lunch, voorgerecht of 
als maaltijd te bestellen)
 
Soepen worden door onze keuken vers bereid en daarna  
direct ingevroren.  Wij verkopen de soepen in emmertjes
van 1 liter.  Deze dienen dus thuis nog even opgewarmd 
te worden.

Broodje vooraf
Aioli / basilicum pesto / kruidenboter                                 €6.75

Salade superfood  (vega)
Quinoa / avocado / feta / zadenmix / granaat appel / vijgen
                                                               Klein: € 9.75   Groot: € 14.95

                                                       

                                                         

Voor bij  de borrel

Sandwich gerookte forel
Rilette van gerookte forel / komkommer /
Granny smith / mierikswortelmayonaise                            €7.95

Brioche geroosterd buikspek
Lauwwarme buikspek / oosters bereid / sesam / 
gembersoja mayonaise                                                            €8.25

Tosti
Jong belegen kaas / beenham /  tomatenketchup         €5.25

Tosti xl pesto
Turks brood / jong belegen kaas / beenham / pesto / 
tomatenketchup                         €8.50

Tosti xl pittige salami
Turk brood / jong belegen kaas / pittige salami / 
tomaat / ui / tomatenketchup                                                €9.25

Bezorg- 
en afhaal tijdenBezorg- 
en afhaal tijden

Salade gerookte vis
Gerookte zalm / forel en paling / Granny smith / 
komkommer / mierikswortelmayonaise
                                                             Klein:  €9.75   Groot:  €14.95

Salade carpaccio van gerookte biefstuk
Gerookte biefstuk / oude turfkaas uit Veenhuizen / 
zongedroogde tomaat / tru�el mayonaise / pijnboompitjes
                                                              Klein:  €9.95    Groot:  €15.50

Drentse mosterdsoep
Droge worst / bosui / bieslook                    Per 1 liter:  €7.95
 
Pompoensoep
Creme fraîche / zadenmix / bosui              Per 1 liter:  €7.95

Erwtensoep
Snert / homemade / rookworst                  Per 1 liter:  €7.95

Geniet van onze 
take away.

Soepen

Sandwich gezond (eventueel vega)
Eiersalade / beenham / kaas / tomaat /
komkommer                                              € 7.75

Sandwich brie (vega)
Lauwwarme brie / bloemenhoning /
notencrunch                                   € 7.75

Sandwich carpaccio van gerookte biefstuk
Zongedroogde tomaat / oude turfkaas uit 
Veenhuizen / tru�elmayonaise / pijnboompitjes             €8.50

Lunchkaart

Hoofdgerechten

Desserts

Starters en salades 
(als lunch, voorgerecht of 
als maaltijd te bestellen)
 
Broodje vooraf
Aioli / basilicum pesto / kruidenboter                                 €6.75

Salade superfood  (vega)
Quinoa / avocado / feta / zadenmix / granaat appel / vijgen
                                                               Klein:  €9.75   Groot: € 14.95

                                                       

                                                         

 
Soepen worden door onze keuken vers bereid en 
daarna  direct ingevroren.  Wij verkopen de soepen
in emmertjes van 1 liter.  Deze dienen dus thuis 
nog even opgewarmd te worden.

                                                       

                                                         

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met een frisse salade en verse frites waarbij 
Brander mayonaise.

Holstein burger
Holstein dubbeldoel koe / brioche bun / bacon / 
cheddar / Jalapeno / tomaat / rode uien pickles / 
BBQ saus / frites / Brander mayonaise                     €15.95

Rode bieten burger (vega)
Burger van rode biet / brioche bun / brie / Jalapeno /
tomaat / rode uien pickles / BBQ saus / frites / 
Brander mayonaise                                                              €15.75
        
Pasta Conchiglie (vega)
Pasta schelpjes / seizoensgroenten /
tru�elsaus / oude kaas                                         €16.75
        
Catch off the Day
Vis van de afslag / seizoensgroenten / 
passende saus                                                                          €18.95
        
Kipsate
Kippendij / 200 gram / pindasaus / atjar / 
gebakken uitjes / kroepoek                     €18.50

Biefstuk & eigen jus
In boter gebakken biefstuk / 200 gram / eigen jus / 
seizoensgroenten                                                                    €20.50

Roasted ribs 
Spare ribs / soja / ketjap / kno�ooksaus / BBQ saus     €19.75

Hertenbiefstuk
Geroosterde hertenbiefstuk / 200 gram / jus 5 spices / 
seizoensgroenten                                                                    €20.50

Tomapork
Tomahawk steak van varken / 300 gram / 
gebrande mosterdsaus                                                          €19.50

         

Losgeslagen appeltaart
Geroosterde Jonagold appel / kaneel / amandelspijs / 
crumble van gezouten karamel / slagroom /
vanille ijs                                                                                   €7.95

Multivitamine
Gemarineerd tropisch fruit / crème van witte chocolade / 
zanddeeg / krokante yoghurt / kokos roomijs            €8.50

Wijnen (per fles)

Wit
Pinot Grigio, Recas Winery, Roemenië                               
Geuren van appel en peer. 
De smaak is knisperend fris.                               €13.50      

Chardonnay, Recas Winery, Roemenië              
Aroma’s van citroen en groene appel. Smaken van 
perzik en meloen met een goede balans en 
een fruitige afdronk.                                          €13.50  

Rose 
Pinot Grigio Blush Rose                                    
Frisse, lichtroze rosé met een klein zoetje
en tonen van aardbei en framboos.                     €13.50  

Rood
Merlot, Recas Winery, Roemenië                                     
Zijdezachte Merlot, geuren van karamel, 
mokka en rijp fruit.                                            €13.50  

Primavoce Negroamaro Salento, Italië            
Geuren en aroma’s van pruimen, zwarte bessen 
en chocolade. Smaak is overweldigend met tonen 
van donker fruit.                                               €15.00

Vraagt u ook naar onze speciaalbieren.  

Voor de allerkleinsten
Kindertosti
Tosti ham en/of kaas / tomatenketchup                        €3.75

Poffertjes
Traditionele po�ertjes / appelstroop / 
poedersuiker                                         €4.50

Broodje knakworst
Brioche / knakworst / tomatenketchup                         €3.95

Kindermenu
Frikandel, kroket, kipnuggets of spare ribs /
frites / appelmoes en mayonaise                                     €7.50

Gehaktbal 
Huisgemaakt / jus / wit of bruinbrood / 
Brander mayonaise                     €8.95

Rundvleeskroketten
2 stuks Bourgondiër kroketten / wit of bruinbrood / 
mosterd of Brander mayonaise                                       €7.95

Frietje wildstoof
Frites / wildstoof / pickles / piccalilly mayonaise    €12.75


