Lunchgerechten

Bent u een culinaire genieter?
Dan zit u hier goed! Het hoofdkwartier van

Broodje kroket

de Prins is een combinatie van een klassiek
8,50

restaurant en een steakhouse en biedt zoveel

twee snee brood met daarbij 2 kroketten

Broodje gezond

mogelijk ruimte aan unieke streekgerechten.
U kunt er eigentijds en toch authentiek à la

1 9,50

carte eten. Het hoofdkwartier van de Prins

rijkelijk gevuld met garnituren

bevindt zich binnen Erve Kots.

Vespermoal

1 8,00

Uitsmijter ham of kaas

1 9,75

half 1 8,50

Uitsmijter rosbief

1 10,75

half 1 9,50

Uitsmijter ham en kaas

1 10,75

half 1 9,50

Boerenomelet

1 13,50

Broodje gerookte zalm

1 9,50

pillewegge en een stoete met ‘naegelholt

met brood en boter

met kappertjes saus

Wist u dat?
12 uurtje			
1 11,00

bouillonsoep met verse tuinkruiden | kroket met witbrood
bruinbrood met oude kaas | frisse salade

Roerbaksalade met champignons			1 13,50

aangevuld met uitjes | Provinciaalse kruiden |
knapperige sla | rauwkost

De ‘Josper’ houtskooloven is een gesloten houtskooloven waarmee door middel
van hoogwaardige houtskool en een goede regeling van de lucht vlees, vis en
groente een karakteristieke rooksmaak en -geur en textuur krijgen.
De producten blijven hierdoor puur en sappig en houden hierbij hun herkenbare
smaak.
Deze smaak moet u geproefd hebben!

Roerbaksalade met kruidige kipfilet		
1 13,50

Pannenkoeken en Grill buffet

Achterhoekse kaassalade			
1 10,50

Onbeperkt genieten van allerlei gerechten bereid in onze vernieuwde open keuken?
Proef onze heerlijk verse pannenkoeken. De pannenkoeken worden à la minute naturel
gebakken, waarna u deze kunt beleggen met diverse warme- en koude toppingen.
Naast pannenkoeken vindt u op het buffet ook soepen, rauwkosten, salades en diverse
groenten, aardappel bereidingen en verschillende soorten vlees. De vleesgerechten worden bereid op onze grill of komen uit de Rotisserie die in onze open keuken pronkt.
Dit buffet kunt u afsluiten met een heerlijk dessert.
Elke zondag van 15.00 uur tot 19.00 uur
Volwassenen: 3 19,50

aangevuld met champignons | uitjes | knapperige sla | rauwkost

verschillende soorten kaas | tomaat | knapperige sla
gemengde noten | dressing van mosterd en dille

Noaberplankje			
1 9,75
ambachtelijk gebakken brood | oude kaas | gezouten ham
naegelholt | boter | kruidenboter | huisgemaakte mosterd
knoflooksaus

Kinderen: 3 9,50

Eimersweg 4,
7137 HG Lievelde
info@ervekots.nl
0544 371691

www.ervekots.nl
De herberg is dagelijks geopend
van 10.00 tot 20.00 uur

Menukaart

Voorgerechten
Heldere bouillon

Vrijers Pannenkoeken
“een meisje ging vroeger nooit alleen naar de ‘Vastenoavend’(kermis).
Vooraf werd ze door de jongen gevraagd die late, wanneer hij haar thuisbracht, een
spekhasse pannenkoek kreeg. Lagen de ‘hassen’(zwoerden) met de buik naar elkaar,

1 5,50

verse groenten | soepvlees | balletjes
1 5,50

Romige champignonsoep

1 5,50

Licht gebonden tomaten crème soep

1 5,50

Onze alom geprezen seizoensoep

1 6,50

Ambachtelijk huzarenklompje

1 8,-

Zalmklompje

1 8,-

Broodplankje

1 8,-

ambachtelijk gebakken brood | gezouten boter
kruidenboter | mosterd | knoflooksaus

Pesto kipreepjes

1 13,50

Ossenhaaspuntjes

1 15,00

Roomijs

1 13,50

champignons | kruidige pesto | frisse salade

champignonmix | ui | ketjapsaus | sesam | knoflook | frisse salade

Pannenkoeken

Pannenkoeken van de grill

Al onze pannenkoeken worden van oudsher geserveerd
met roggebrood, roomboter, stroop en poedersuiker.

Museum pannenkoek

1 12,50

Pikante pannenkoeK

1 12,50

champignons | paprika | uien | aardappel
Gewoon		
1 7,50
doorregen buikspek | kaas | ham

Klompgerechten
Deze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen,
warme groenten en rauwkost.
1 19,-

kruidige garnalensaus | limoen

Mager doorregen buikspek		

1 9,00

Spekhasse met zwoerd		

1 9,00

salami | pepers | champignons | uien| paprika | aardappel | kaas
Gember		
1 9,00
Worst		
1 9,00
Lamsvlees

pannenkoek

1 18,-

Kaastrio pannenkoek

Tonijn en uien		

1 10,25

Worst en uien		

1 10,25

Ei en uien		

1 10,25

Appel en gember		

1 10,25

Appel en boerenjongens		

1 10,25

Appel en spekhasse		

1 10,25

Appel en doorregen spek		

1 10,25

Appel en rozijnen		

1 10,25

twee biefstukjes | rode wijnsaus | kruidige champignons

Kaas en ham		

1 10,25

Seizoengerecht

Kaas en gember		

1 18,-

gemarineerd met een pikante saus

Wiener Schnitzel

1 18,-

Biefstukjes

1 21,-

in boter gebakken | zoetzure zigeunersaus

1 18,-

Voor de kleine eter
1 6,-

met frikandel, kipvariantjes of kroket | appelmoes en mayonaise

1 15,00

Kaas		
1 9,00
mozzarella | champignons | knoflooksaus | frisse salade | ui
Appel		
1 9,00

roomsaus

Frietjes in een klompje

1 13,50

slagroom | warme kersen

rijk gevulde zalmsalade | gerookte zalmfilet | limoen | ravigotesaus

Sparerib

Kippenragout

verse parmezaanse kaas | kerrie | frisse salade | champignons | ui

bereid met rundvlees | remouladesaus | ham | ei | frisse slamix

Gesmoorde beenham

Pannenkoeken gevuld met:

dan mocht hij terugkomen! De toekomstige schoonzoon kreeg een met extra
aandacht gebakken pannenkoek.

Pittige ossenstaartsoep

Zalmfilet

Pannenkoek specialiteiten

1 15,00

Camembert | Reypenaer | Parmezaan | honing | frisse salade

Nagerechten
Suikervrij ijs

1 6,50

1 10,25

Vruchtensorbet

1 7,-

Kaas en doorregen spek		

1 10,25

Kaas en champignons		

1 10,25

IJs Erve Kots

1 7,-

Appel, doorregen spek en uien		

1 11,50

Appel, doorregen spek en rozijnen		

1 11,50

Dame Blanche

1 7,-

Appel, ananas en rozijnen		

1 11,50

Appel, gember en spekhasse		

1 11,50

Kaas, ham en uien		

1 11,50

Heisse Liebe

1 7,-

met fruit

boerenvanille ijs | boerenjongens ijs
advocaat | boerenjongens | slagroom

roomijs | chocolade ijs | warme chocoladesaus | slagroom

roomijs | kersenijs | warme kersen | slagroom

Poffertjes in een klompje

1 5,-

Kaas, ham en ei		

1 11,50

Paddenstoel pannenkoek

Kaas, ham en spekhasse		

1 11,50

Kaas, ham en champignons		

1 11,50

Coupe karamel	

1 7,-

1 5,-

roomijs | karamelijs | pecannootjes | warme karamelsaus | slagroom

Kaas, doorregen spek en ei		

1 11,50

Kaas, doorregen spek en ananas		

1 11,50

Kinderijsje

1 4,-

Kaas, champignons en uien		

1 11,50

Seniorenijsje

1 5,-

Seniorenpannenkoek naturel		

1 6,50

Warme apfelstrudel	

1 4,80

jam | poedersuiker

Clown pannenkoek

1 6,50

Het pannenkoeken huisje

1 8,-

rozijnen | ananas

2 kleine pannenkoekjes | poedersuiker | snoepjes

met garnituur is meerprijs

met vanillesaus en slagroom

