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Café de Dreef



Café de Dreef
Tomatensoep
Champignonsoep
Uiensoep

Stokbrood kruidenboter

Garnalen cocktail
Kreeftenstaartjes
Tempura garnalen

Huzarensalade 
Geserveerd met geroosterd brood

Toast champignons
Twee sneden geroosterd brood met    

champignon, ui en ham

Voorgerechten 

Biefstuk van de haas 
Rundertournedos +/- 200 gram

Biefstuk van de haas
met kruidenboter

Biefstuk van de haas 
met gebakken champignons en ui

Varkenshaas

Varkenshaas
met kruidenboter

Varkenshaas 
met gebakken champignons en ui

Schnitzel

Schnitzel 
met gebakken champignons en ui

Spareribs

Deze gerechten worden geserveerd 
met friet, gebakken aardappelen en 

groenten. 

Hoofdgerechten 
Visgerechten

Kibbeling

Gamba’s
8 stuks

Dorade

Schol in boter gebakken
+/- 400 gram

Zeetong in boter gebakken
Indien voorradig

Zeetong Picasso
met gebakken vruchten

Indien voorradig

Deze gerechten worden geser-
veerd met friet, gebakken aard-
appelen en groenten 

MayonaiseSatésausAppelmoes
PepersausChampignonroomsaus

StroganoffsausSchaaltje gebakken 

champignons en ui

Sauzen



Biefstuk van de haas 
Rundertournedos +/- 200 gram

Biefstuk van de haas
met kruidenboter

Biefstuk van de haas 
met gebakken champignons en ui

Varkenshaas

Varkenshaas
met kruidenboter

Varkenshaas 
met gebakken champignons en ui

Schnitzel

Schnitzel 
met gebakken champignons en ui

Spareribs

Deze gerechten worden geserveerd met 

twee sneden wit of bruin brood 

Hoofdgerechten met brood

Kinderfriet

Kinderfriet met een kroket

Kinderfriet met een frikandel

Kinderfriet met een knakworst

Kinderfriet met een kipschnitzel

Kinderfriet met zes kipnuggets

Kinderpannekoek

Kindermenu 

Kibbeling

Gamba’s
8 stuks

Dorade 

Schol in boter gebakken
+/- 400 gram

Zeetong in boter gebakken
Indien voorradig

Zeetong Picasso
met gebakken vruchten

Indien voorradig

Deze gerechten worden geser-
veerd met twee sneden wit of 
bruin brood

Visgerechten met brood
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Café de Dreef

Kroket

Frikandel

Frikandel speciaal

Knakworst

Bamihap

Kaassoufflé

Kipschnitzel

Bal gehakt uit eigen keuken

Hamburger speciaal

Snacks

Bord friet 
 
Bord friet speciaal

Bord friet met satesaus

Bord friet met stoofvlees

Bord friet met twee 
spiegeleieren 

Friet

Broodje kroket

Broodje frikandel

Broodje knakworst

Broodje hamburger speciaal

Broodje bal gehakt

Broodje kaas

Broodje ham

Broodje oude kaas

Broodje ham en kaas

Broodje rauwe ham

Broodje gekookt ei

Broodje gezond 

Geserveerd op een wit, zacht broodje.  

Bovengenoemde broodjes zijn ook 
verkrijgbaar als stokbroodje, de 

meerprijs is dan € 1,00

Broodjes 



Uitsmijter ham  
 
Uitsmijter kaas

Uitsmijter ham en kaas

Uitsmijter rauwe ham

Uitsmijter rauwe ham en kaas

Uitsmijter ontbijtspek

Uitsmijter ontbijtspek en kaas

Onze uitsmijters worden standaard geserveerd met drie 
eieren en twee sneden wit of bruin brood

De uitsmijter is ook verkrijgbaar met vier eieren en 
drie sneden brood voor + € 1,00, en met vijf eieren en 
vier sneden brood voor + € 2,00! 

Uitsmijters

Omelet naturel

Omelet ham 

Omelet kaas

Omelet ham en kaas

Omelet rauwe ham

Omelet rauwe ham en kaas

Omelet ontbijtspek

Omelet ontbijtspek en kaas

Boerenomelet
Omelet met cchampignons, ui,tomaat, ham 
en bieslook

Onze omeletten worden geserveerd met twee 
sneden wit of bruin brood

Omelet
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Café de Dreef
Tosti

Loempia

Loempia speciaal 
Een loempia geserveerd met een  
gebakken ei en satésaus 
 
Loempia speciaal met friet

Pannekoek 
Geserveerd met stroop en poedersuiker
 
Pannekoek met ijs en slagroom

Pannekoek met appel

Pannekoek met spek

Kleine trek 

Hamburger de dreef met friet
Een hamburger speciaal met gebakken vruchten en een gebakken ei 
 
Hamburger de dreef met wit of bruin brood

Toast champignons 
Twee sneden geroosterd brood met champignons, ui en ham 

Trio de dreef 
Drie sneden wit of bruin brood met een kroket, een gebakken ei en  
huzarensalade

Bal gehakt uit eigen keuken  
Met friet 
 
Bal gehakt uit eigen keuken 
Met wit of bruin brood

Saté 
Drie stokjes kipsaté met friet of stokbrood

Saté met brood 
Drie stokjes kipsaté met geroosterd brood

Shoarmaschotel 
Een schotel met shoarma, friet, salade en een pitabroodje 
Wordt geserveerd met knoflooksaus en tomaten/ui saus 
 
Huzarensalade 
Geserveerd met twee sneden geroosterd brood

Specialiteiten van het huis

€

Café de Dreef



Irish coffee 
Koffie met whisky

French coffee 
Koffie met cointreau

Spanish coffee 
Koffie met licor ‘43

Italian coffee 
Koffie met amaretto

Jamaican coffee 
Koffie met tia maria

Baileys coffee 
Koffie met baileys

Koffie met drie verrassingslikeuren

Koffie de dreef 
Koffie met amaretto en tia maria

Koffie desserts

Ijs met boerenjongens
 
Ijs met advocaat

Sorbet 

Dame blanche 

Fantasia 
Vanille ijs met chocoladesaus, 
advocaat en banaan

Ijs met aardbeien en slagroom

Aarbeiden met slagroom

Kinderijsje 
 
Appelpunt met slagroom

Appelpunt speciaal 
Een appelpunt geserveerd met ijs, 
een kop koffie en een likeurtje

Desserts 
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Portie bitterballen 

Portie minisnacks

Portie mini frikandellen

Mini kippenpootjes/vleugeltjes

Portie mini loempiatjes

Portie kreeftenstaartjes

Zes tempura garnalen

Schaaltje pindas

Kaas en worst plankje 

Onze porties bestaan uit acht stuks

Borrelsnacks
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Voor al uw feesten en partijen kunt u bij 
de Dreef terecht!

Vraag voor meer informatie aan het personeel


