
Primeur 

Koetshuis verhuist naar The Kitchen!

MainsStarters

Proeverij van voorgerechten 
vanaf 2 personen

12,50 
p.p.

Tartaar van hoogveenrund 
parmezaanse kaas & bieslook

10,50

Carpaccio van rund  
met truffelmayonaise

10,50

Gemarineerde zalm  
met mousse van mosterd & kurkuma 

10,50

Tonijn & krokante garnaal  
met soja, mango & taugé 

13,50

Wolvarken uit Zuidwolde  
met mango chutney

9,50

Zwolse mosterdsoep 5,00

Brood met kruidenboter 5,00

Broodplank  
met kruidenboter, aioli & pesto  
(3-4 personen)

8,00

Chicken Wings (5 stuks) 7,00

Ossenhaas van de grill  
met rodewijnsjalotsaus (200 gr)

25,50 

Mixed Grill  (400 gr) 
biefstuk, varkenshaas, kip & ribs

20,50

Stoofvlees van Vechtdal rund 
met eigen jus

21,50

Langzaam gegaard varken 
met gekonfijte zuurkool 

22,50

Kabeljauw 
met saus van Thaise curry

24,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
appelcompote, frietjes & mayonaise. 

Per gerecht wordt er passend aardappel en 
groente garnituur geserveerd. 

Afhalen is natuurlijk gratis. 
Via de achterkant van The Kitchen 

(Brederoweg). 

Bezorgkosten € 3,50. Wij bezorgen 
alleen binnen Hoogeveen. 

Pokebowl met keuze uit: 
• Krokante garnaal 
• Rauw gemarineerde zalm 
• Vegetarisch  

14,50 

Desserts 
Rondo dessert     5,50 

Monchou taartje   5,50 

Appel peer pie    5,50 

Tijdelijke  
Openingstijden 

Dinsdag & woensdag 
10:00 – 18:00 uur 

Donderdag t/m zaterdag: 
10:00- 19:30 uur  

Bestelling doorgeven voor 
17:30 uur (dinsdag/woensdag) 

Verrassingsmenu 
3 gangen 33,50 

Wij verrassen  
u graag met een  
heerlijk menu

Koetshuis & Kitchen gaan onder 1 dak
Het nieuwe en oude adres: Hoofdstraat 210 Hoogeveen

We keep you posted!



Menu the kitchen
    en zo..Sandwiches

Club sandwich 
Sandwichspread | Old Amsterdam | serranoham 

7,95 
10,50

Steak OF gamba sandwich 
Steak | uienconfit | koriander | aioli

8,25 
10,90

Carpaccio (van rund) sandwich 
truffelmayonaise |  pijnboompitten  | Grana 
Padano

8,25 
10,90

Chicken sandwich 
Kip | mangochutney | amandelen 

7,75 
10,25

Tonijn sandwich 
Tonijn | avocado | rode ui 

7,50 
10,10

Zalm sandwich 
Limoendressing | kappertjes

8,25 
10,90

Italian wrap 
Wrap | mozzarella | tomaat | rode ui| 
pesto | rucola salade

8,75

Bruschetta geitenkaas 
Bruschetta | geitenkaas | gemengde salade

7,95

Burger Pulled Pork met of zonder 
friet 
Pulled pork | coleslaw | Piccalilly | 
suikersla | BBQ saus | augurk 

8,25 
11,55

Beefburger met of zonder friet 
Burger | sla | rode ui | zoete tomaat | 
cocktailsaus 
Bacon & kaas + 1,80

7,75 
10,75

Chickenburger met of zonder friet  
Kip | rucola | rode ui | zoete tomaat | 
komkommer | aioli 
Bacon & kaas + 1,80

7,75 
10,75

Avocadoburger met of zonder friet  
Burger van avocado | guacamole | komkommer 
| salsa 

7,95 
11,25

De Jongens burger met friet  
100% runderburger | augurk | zoete tomaat 
| rode ui | sla | bacon | kaas | saus van 
De Jongens bier

14,85

Wrap met kip (of vega) met friet  
Wrap | kip | gemengde groentes | 
mozzarella 

14,75

Kipsaté met friet  
Geserveerd met satesaus | kroepoek  
Medium - twee stokjes  
Large - drie stokjes 

M 11,55 
L 15,15

Steak v/d runderlende met friet 
Gereserveerd met kruidenboter 
Medium - 160 gram  
Large - 200 gram  
Extra Large - 250 gram

M 13,10 
L 17,35 
XL 22,-

Mixed Grill (400 gr ) met friet   
Varkenshaas | biefstuk | kipfilet | spare 
rib 

20,50

Home made kroketten 
Geserveerd met mosterd & brood 
Geserveerd met mosterd & frietjes 

7,70 
9,50

Salades 
Salade carpaccio 
truffelmayonaise | pijnboompitten  |  
Grana Padano

9,75 
12,25

Salade kip 
Kip uit “the Green Egg” | mangochutney | 
amandelen

9,75 
12,25

Salade steak OF gamba  
Steak | uienconfit |  aioli | koriander

9,75 
12,95

Salade surf & turf 
Steak | gamba | uienconfit | aioli | 
koriander

14,25

Salade tonijn 
Tonijn | avocado | rode ui

9,75 
12,25

Salade zalm 
Gerookte zalm | limoendressing

9,75 
12,25

Salade geitenkaas 
Salade | warme geitenkaas

9,75

Arnold’s Bakery 
Home made cookies 

o.a. 
  Apple pear pie

  Rondo gezouten pinda & karamel

  Brownie

  Lemon pie

  Chocolate Chip

  Monchoutaart met kersen

Ja kan vanaf nu ook appen met ons!

Scan de  
QR code

normaal 2 broodjes | XL 3 broodjes  
bruin/wit 


