
DINERKAART 
 

Dinergerechten zijn te bestellen van 17:00 tot en met 21:00 
 

Om te delen 

Broodplankje   8 
Met kruidenboter, tapenade en knoflooksaus. 

Nacho’s  8 
Pulled pork, kaas, maïs, bosui en BBQ-saus. 

Markante Proeverij  9 
Twee warme en twee koude kleine gerechtjes. 

 
Voorgerechten 

Huisgemaakte romige tomatensoep  (mogelijkheid tot     )) 6 
Geserveerd met bruin en wit stokbrood. 

Soep van het seizoen       7 
Geserveerd met bruin en wit stokbrood. 

Camembert uit de oven        9 
Met knoflook, honing en walnoten. 

Vegan Quiche         9 
Warme gevulde groentequiche geserveerd met salade en noten. 

Carpaccio        11.5 
Met sla, gefrituurde tuinbonen, pijnboompitten, truffelmayonaise,  
pesto, kaas en zongedroogde tomaat. 

Vispotje         9.5 
Met gerookte zalm, garnalen, appel, dille 
en een heerlijke makreelmayonaise. 

Biefstuk salade       12 
Gemengde salade met gebakken champignons & biefstuk,  
oude kaas, cashewnoot en een balsamicodressing. 



DINERKAART 
 

   Markant  m@rk@nt3   volg ons op:  
 

 

  

Salades  
Al onze salades worden aangemaakt met tomaat, komkommer en french 

dressing, geserveerd met brood en boter. 

Vistrio         16 
Gerookte zalm, tonijn en garnalen, rode ui, olijven en een 
makreelmayonaise. 

Caprese         13.5 
Mozzarella, cherrytomaatjes, rode ui, pittenmix en pesto. 

Carpaccio        13.5 
Met pesto, zongedroogde tomaat, kaas, gefrituurde tuinbonen, 
pijnboompitten en truffelmayonaise. 
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Hoofdgerechten 
Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost en aardappelgarnituur. 

 

Stoofpot        21 
Stoofvlees langzaam gegaard in een heerlijk donkerbiertje uit ons 
assortiment speciaal bieren. Geserveerd met aardappelpuree. 

Schnitzel         22 
Gepaneerde varkensschnitzel met gebakken ui & champignons,  
Stroganoff- of champignonsaus.  

Diamanthaas        25 
Lekker mals stuk rund geserveerd met rode port 
Extra optie: oversmolten met camembert   +2.5  
 
Markante winterpot         21 
Met kipfilet en wisselende winterse groenten.  

Wildvangst         24 
Wisselende vangst geserveerd met een passende saus.  
(zolang de voorraad strekt)  
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Vis 

Visvangst       22.5 
Lekkere verse vis geserveerd met een passende saus. 

Zalm        22.5 
Gebakken zalm met mosterdkorst.  
 

 

Vegetarisch  

Markant winterse Vega pot       20 
Stamppot met winterse groenten. Gegratineerd met kaas. 

Gevulde Paprika        20 
Goed gevuld met diverse groenten, gekruid met knoflook  
en gegratineerd met plantaardige kaas.  

Taco’s         20 
Maïs taco met verschillende groenten, bonenmix,    
kaas en vegetarisch gehakt. 
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Desserts 
Lekker in combinatie met een dessert is een glaasje port of likeur.  

Zie onze drankkaart voor de vele opties. 

Appel Kruimel        8.5 
Warme appel met kruimeldeeg, kaneelijs en slagroom.  

Stroopwafel Karamel       8.5 
Met gezouten karamelijs, stroopwafel en karamelsiroop. 

Hangop        8.5 
Met wisselende vruchtensaus. 

Dame Noir        8.5 
Luxe chocolade ijs met vanillesaus en slagroom. 

Dessert dranken 
 

Whisky Proeverij       13.5 
3 soorten Schotse single malt met bij elke whisky 
een bijpassend hapje. 

Koffie Compleet       9 
Koffie, thee of cappuccino met een likeur naar keuze. 
Geserveerd met zoete lekkernijen. 

Klassieke Affogato       5.0 
Espresso met een bol roomijs. 

Martini Espresso       8.5 
Espresso cocktail met wodka en koffielikeur.  
Geserveerd met bonbon. 

La Chouffe Sorbet       8 
Flinke scheut La Chouffe Koffielikeur met bolletjes karamelijs. 
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Kinderkaart 

Voorgerechten 
 

Tomatensoep   4 
Broodje om niet te delen 5 

Met knoflooksaus 

Hoofdgerechten 

Kindermenu 1         6.5 
Patat met mayonaise, appelmoes en keuze uit:  
Spiesje van frikandel & kipnuggets,  
Spiesje van frikandel of kipnuggets. 

Kindermenu 2        8.5 
Patat met mayonaise, appelmoes en keuze 
uit spareribs of 2 kroketten. 

Picasso        8 
Poffertjes met decoratie om zelf te versieren. 

Pannenkoekjes       8 
Drie pannenkoekjes met fruit en stroop.  

 

Nagerechten 

Dierenbeker  5,5 
Gevuld met vanille roomijs, slagroom en discodip. 

 
Flensjes  5 

Met vanille-ijs en fruit. 
 


