Voor bij koffie en thee
Verse appeltaart
Boomstammetje
Verse tartelette met diverse vullingen
Verse scone
Een verse, warme, Madeleine
Monchou met pepernoten en peer
Carrotcake met kokosyogurt vegan en glutenvrij
Verwennerij met 5 verse items o.a. scone, madeleine, canelé de Bordeaux
Verwennerij voor twee personen

4,50
4,50
3,50
3,50
2,50
4,50
5,50
10,00
19,00

Lunch
Brioche met zalm, gepocheerd ei, spinazie en hollandaise
Brioche met bietenhummes, gepocheerd ei, spinazie hollandaise
Brioche met coppa, gepocheerd ei, spinazie hollandaise
Broodje pulled chicken, koolsalade met zoete aardappel uit de oven
Broodje biologisch dynamische basilicum knoflook kaas, tomatensalsa
Broodje knolshoarma met zoete aardappel uit de oven
Broodje pastrami, baharat, gefermenteerde kool
Poke bowl herfstyle
Aardappel witlofsoep
Uiensoep crostine kaas truffel
Poffertjes, poedersuiker en boter.

11,50
9,50
11,50
12,50
9,50
10,00
10,00
14,50
7,50
7,50
6,50

Bij de borrel
Bieterbal (6 stuks)
Bitterbal (6 stuks)
Korean Fried Cauliflower (KFC)
Goed gevulde borrelplank

6,00
6,00
7,50
20,00

High Tea & Picknick’s
Omdat we onze High tea en picknickmanden graag vers voor u maken, vragen we u om tijdig vooraf
te reserveren via info@deslotplaatsbakkeveen.nl Reserveren kan vanaf 2 personen.
High tea De Slotplaats ( 2 uur)
Onbeperkt verse thee, (gewone) koffie of siroop, Verse, huisgemaakte zoetigheid (scones, macarons,
brownie, madeleines, bonbons) en hartige lekkernijen (wisselende salade, diverse belegde
sandwiches).
Volwassenen
22,50 p.p.
Kinderen
15,50 p.p.
High Tea Deluxe ( 2,5 uur)
Onbeperkt verse thee, (gewone) koffie of siroop. Verse, huisgemaakte zoetigheid (scones, macarons,
brownie, madeleines, bonbons) en hartige lekkernijen (wisselende salade en diverse belegde
sandwiches). Een tweede ronde met een huisgemaakt soepje, verse frieten, pindadip, een miniburger en warm geserveerde bruschetta.
Volwassenen
28,50 p.p.
Kinderen
20,00 p.p.
Picknickmand voor in onze appelboomgaard
Onbeperkt verse thee en siroop. Verse huisgemaakte zoetigheid zoals scones en madeleines en
verschillende hartige lekkernijen zoals gevulde wraps, snoepgroentes met een zuiveldip, vers brood
met dips, weckpotsalade, yoghurt met vers fruit, granola en Fryske dúmkes.
Volwassenen
25,00 p.p.
Kinderen
12,50 p.p.
Extra te bestellen bij je picknick of High tea:
No-waste-soep
Glaasje bubbels
Fles huiswijn met glazen

5,00
6,00
dagprijs

Dinerkaart

Vlees & vis

Vegetarisch

Pastrami

Filet american van wortel met flamkuche

Pompoensoep met oesterzwammen
Zwarte koolvis met pastinaak en saus van
IJsselmeer paling

Pompoensoep met oesterzwammen
Risotto van gort met herfst smaken
5 bereidingen pastinaak

Trio van Rund

Lokale kaassoorten

Lokale kaassoorten

Appel walnoot

Appel walnoot

Gangen
4 gangen
5 gangen
6 gangen

42,50
50,00
57,50

Voor de kinderen

19,50

Koffie met friandises

7,50

incl. wijnarrangement 3 glazen 60,00
incl. wijnarrangement 4 glazen 74,00
incl. wijnarrangement 5 glazen 87,50

