
Huisgemaakte brownie 8,00
Warme brownie, met vanille-ijs en slagroom

Crème brûlée 8,00
Met sinaasappelsorbet en speculaaskrokantje

Sorbet ‘de Witte Olifant’ 8,00
2 bollen sorbetijs, met gemarineerde peer en speculaaskrokantje 

Suikerwafel uit de oven 8,00
Drentse wafel, met vanille-ijs, banketbakkersroom en slagroom

Coupe ‘de Witte Olifant’ 8,00
Pecan karamelijs, stroopwafel kruimels, karamelsaus en slagroom

De kleine olifant 5,50
Kinderbeker gevuld met vanille-ijs, slagroom, disco dip en een zoete verrassing
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NAGERECHTEN

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS. 

VEGETARISCH - VEGAN

Vegetarische saté - Kan ook 100% vegan 17,00
Gemarineerde tempeh, met satésaus, atjar, seroendeng en kroepoek

Veggie burger 17,00
Avocado burger, met gekaramelliseerde ui, augurk, tomaat,
guacamole, huisgemaakte burgersaus en nacho chips

Vegetarische risotto 20,00
Gevuld met geitenkaas, walnoten en rode biet

KINDERMENU

Schnitzel 9,00
Geserveerd met frites, appelmoes, mayonaise

Spareribs 10,00
Geserveerd met frites, appelmoes, mayonaise

Pannenkoek 6,50
Met kaas/ham/appel/ananas/spek/ui/champignons (+0,75 per topping)

Kindermenu ‘de Witte Olifant’ 10,00
Frikandel/kroket/kipnuggets met frites, appelmoes, mayonaise én een ijsje!



VLEES

Schnitzel 19,50
Ambachtelijk bereid, met saus naar keuze

Holsteiner schnitzel  21,00
Ambachtelijk bereid, met gebakken champignons, uien, een spiegeleitje
en hollandaisesaus + 1,50

Biefstuk in jus  25,50
Met saus naar keuze

Spare ribs 22,00
Afgelakt met een marinade naar keuze: mild of spicy
met aioli, bbq- en chilisaus

Steak en ribs   25,50
Gemarineerde spare ribs met een malse biefstuk,
knoflooksaus en jus

Krokant buikspek  20,00
Zachtgegaard buikspek, krokant gebakken met bbq-lak en bosui

Kipsaté 18,00
Saté van kippendij, met satésaus, atjar, sernoendeng en kroepoek

Turf burger  17,00
Gegrilde angus burger, met huisgemaakte burgersaus, bacon,
cheddar, tomaat en sla

Surf en turf 26,00
Spiesje van gemarineerde biefstuk en spiesje van knoflookgamba’s
met knoflook en cocktailsaus

Coq au vin  21,00
2 kippenbouten die van het bot afvallen!
Gestoofd in rode wijnjus en verse groenten

VIS

Heekfilet 19,00
Bereid in een japans beslag, geserveerd met bearnaisesaus.

Victoria baarsfilet en papilotte 21,00
Belegd met verse kruiden, citroen en groenten, in een envelop van bakpapier

Gerookte zalm 13,00
Krokante papadum belegd met huisgerookte zalm,
wasabi crème fraîche en teriyakisaus

Oosterse gamba’s 12,00
Gamba’s in lichtpittige knoflooksaus, geserveerd met bruchetta’s

Carpaccio De Witte Olifant  12,50
Dunsgesneden muis met pestomayonaise of truffelmayonaise,
balsamico, parmezaan, krokante olijfjes en knoflookcroutons

Vleesplankje De Witte Olifant  12,00
Coppa di parma, gerookte rib eye, huisbereide buikspek,
geserveerd met brood en aioli

Gebakken camembert 10,00
In een Italiaanse bol met rode bessencompote

Nacho’s 11,00
Klassiek: met gekruid gehakt, mais, kidneybonen, rode ui,
guacamole, crème fraîche, salsa en kaas

Broodplankje 8,75
Wit en bruin pistoletje, geserveerd met kruidenboter, aioli en truffeldip

Proeverij van voorgerechten p.p. 14,50
Plank vol lekkers

SOEPEN

Mosterdsoep - Kan ook vegetarisch 7,00
Met Drentse droge worst, bosui en 2 sneetjes brood

Ossenstaartsoep 7,50
Met pesto, croutons en 2 sneetjes brood

SALADES

Salade met huisgerookte zalm 14,50
Met limoenmayonaise, krokante olijfjes, knoflookcroutons en kappertjes

Salade met coppa di parma 14,50
Met zongedroogde cherrytomaatjes, tuinbonen, balsamico glazuur en rode ui

VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN


