Uitgave 1 , april 2018

Ik ben uw persoonlijke
exemplaar. Neem mij
gerust mee naar huis

de horecagelegenheid van Assen waar u in een huiskamersfeer
terecht komt en aldaar heerlijk achterover kunt leunen. Geïnspireerd
door haar verleden in onder meer Tsjechië

en België deelt
Antje haar idee van gastvrijheid nu vol passie met haar
geboortegrond. Hopelijk kunt u hier nu al van genieten.
In Antje’s Taverne is er heel bewust gekozen voor verse

producten uit de omgeving, die verwerkt worden in de gerechten
die u op deze menukaart kunt vinden. U kunt hier te
allen tijde rekenen op eerlijke producten die volledig
tot stand zijn gekomen uit natuurlijke materialen, zonder
smaakversterkers of kleurstoﬀen. Smaakvol en gezond!

www.antjestaverne.nl

Belgische
koffiebeleving

De koffie in Antje’s Taverne is
terug te voeren op de tijd van Antje
in België. Daar maakte zij kennis met
de verfijnde smaak van de Belgen.
Daarom wordt in Antje’s Taverne
Pelican Rouge (sinds 1863!)
geserveerd voor een ultieme
koffiebeleving.
De koffie wordt altijd opgediend met
een versnapering uit eigen oven en
wordt bereid met een machine die
gemaakt is van honderd procent
gerecyclede materialen.

Hart’leyck welkom!
Hier is hij dan “Het krantje” voor elke bezoeker om mee te nemen
en in de directe omgeving van de taverne rondgebracht deur aan
deur.
Het duurde wat langer dan ik gehoopt maar ook wij bleven niet ongemoeid van
de griepgolf waar iedereen direct of indirect mee te maken heeft gehad.
En tja dan loop je zomaar een paar weken achter en ondertussen heb je de
ideeën weer aangepast en zo tikt de klok door en blijft “Het krantje” op de
redactie liggen.
Dat is nu geschiedenis en daarmee maken we kennis met de eerste editie
van “Het krantje” van Antje’s Taverne en ik hoop dat de lezer “Het Krantje”
meeneemt en in die zin een succes “Het krantje” gaat worden om uit te groeien
naar een minimaal 2 maal per jaar met als streven om 4 maal per jaar te
verschijnen.
“Het krantje” heeft als doel de menukaart en wat meer informatie
rond de taverne.
Veel leesplezier gewenst namens uw gastvrouw,
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Onsche dranken
Warme dranken
Koﬃe

2,00

Espresso

2,20

Doppio

3,20

Cappuccino

2,30

Koﬃe Verkeerd

2,50

Latte Machiatto

2,90

Alžírská káva

6,50

Gesellighe lang sit koﬃe

6,50

Likeurlatte

5,90

Koﬃe cafeïnevrij

Frisdranken

Coca Cola

Coca Cola (Light, Zero)

* Dit product gebruikt smaakversterkers en Aspartaam

2,20
2,20

Fanta, Sprite, Cassis

2,20

Jus d’Orange

2,50

Versche Jus d’Orange

3,50

‘s Lands Beste diverse smaken

2,50

Tomatensap

2,50

Worteltjessap

2,50

Ice Tea diverse smaken

2,50

Tonic

2,50

3,00

Bitter Lemon

2,50

Thee

2,00

Rivella

2,50

Verse muntthee

2,50

Chocomel

2,50

Warme Chocolademelk

2,50

Melk

2,50

Warme Chocolademelk Deluxe

6,90

Karnemelk

2,50

Advocaat, koﬃe & slagroom
Grote kop koﬃe met vele versnaperingen
Latte met alcoholvrije likeur (Diverse smaken)

Bieeren

Hertog Jan van het Vat - 0,20cl

2,20

Hertog Jan van het Vat - 0,25cl

2,40

Hertog Jan van het Vat - 0,45cl

4,00

Krombacher (<0.5%)

2,40

Krombacher Radler (2.5%)

2,60

Borrels

Gesellighe lang sit
Koffie, koﬃe en vele extra’s.

www.antjestaverne.nl

Martini

4,00

Port

4,00

Bacardi

4,50

Safari

4,50

Gin

4,50

Vodka

4,50

Disaronno

3,50

Joseph Guy

4,50

Vieuw

2,50

Berenburg

2,50

Bruine Jenever

2,50

Oude Jenever

2,50

Jonge Jenever

2,50

Jägermeister

3,50

Water

Mineraalwater

Bruisend - Niet Bruisend

Glas

1,00

Karaf

3,00

Voor iedere fles of glas water dat wij serveren

zorgen wij voor 1000x zoveel schoon drinkwater

in ontwikkelingslanden. Een karaf van 0,75 liter

zorgt dus al voor 750 liter schoon drinkwater. Zo
dragen wij ons steentje bij aan een betere wereld.

leckre versnaperinghen
Voor bij de koﬃe...
Diverse soorten Gebak

3,50

Ons gebak kan allergenen bevatten
u mag ons hier altijd naar vragen.

Voor bij de borrel...
Vlees-, kaas- of vlees & kaasplankje
vanaf € 7,50

Producten
uit de regio
In Antje’s Taverne wordt gekookt
met producten uit de regio. Zo
betrekken we al ons vlees bij
slager Arjan Huisman in Norg.
Bij zijn winkeldeur hangt vaak
een bordje met de naam van de
boerderij waar het geslachte
dier vandaan komt. Arjan is een
slager die nog op de traditionele
manier werkt. Hij zoekt de
kruiden en gebruikt absoluut
geen smaakversterkers. Dus ook
niet in de filet american, zoals op
ons broodje Martino.

Elk dieet bespreekbaar
Gasten, die afhankelijk zijn van een dieet, kunnen in Antje’s Taverne op maat
worden bediend. Doordat we alles zelf
bereiden kunnen we gemakkelijk
schakelen en zijn we in staat
- eventueel met uw hulp - een gerecht
samen te stellen met de ingrediënten
die u wel mag nuttigen. Het enige wat
u moet doen is vooraf kenbaar maken
dat u een dieet volgt. Op deze manier
kunnen wij dan ook u ’blij’ maken.
Op loopafstand van Antje’s Taverne is
Ruttmans, de glutenvrije wereld

gevestigd. In samenwerking met
Janneke Rutten van deze winkel gaan
wij binnenkort workshops organiseren
voor het maken van gemakkelijke
gerechten met glutenvrije
ingrediënten. Deze workshops zijn
zeker een aanrader voor ouders met
kinderen die glutenvrij moeten eten.
Over de data is nog overleg. Zo gauw
die bekend zijn, volgt een publicatie op
onze website, www.antjestaverne.nl

Het brood en gebak wordt
gebakken in Zevenhuizen bij
Bakker van Esch en zelfs onze
sapjes komen uit het Noorden.
De vruchten worden geplukt
in Frederiksoord. Het bottelen
gebeurt in Biddinghuizen. ‘s
Lands Beste is uniek van smaak
en past bij de consument die
bewust kiest voor honerd procent
puur en natuur.
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Onsche maeltijden

Stokbrood

(Wit of Bruin)

Croques/Tosti

Jonge Kaas

3,50

Monsieur

6,50

Oude Kaas

4,00

Hawaii (ananas)

7,90

Ham

4,00

Madam

7,90

Ham / Kaas

4,25

Champignon

7,90

Brie

5,00

Champignonroomsaus

8,90

Roomkaas

5,00

Gezond

5,50

Gerookte Zalm & Pomazanka

7,50

Streepje mayo, sla, tomaat, komkommer
ei, achterham & jonge kaas

Club Brie

Clubsaus, tomaat, komkommer, ei & brie

Club Kippendij

6,75

Martino

5,50

Kip, Tomaat, Komkommer, sla
ﬁlet Americain, tabasco augurk,
ui, ketjup, mosterd, gemalen peper

Club gerookt

Gerookte kipﬁlet, sla, tomaat,
komkommer, ei & clubsaus

Broodje Edwin
???

Broodje Thea

Bruin stokbroodje met brie, geserveerd
met pijnboompitten & honing

Toasts

6,75
8,90

(met spiegelei)

Brie, achterham, rode ui
Geserveerd met verse rauwkost

Bartje zien Boon’n

9,50

Drentsche Burger

7,90

Videe

15,90

Grootmoeders Saté v.d. Haas

15,90

Grootmoeders Saté Kippendij

13,90

Tsjechisch Stoofpotje

15,90

Vispannetje

16,90

Schnitzel* naturel

18,50

Lady Schnitzel* naturel

11,50

Drentse Bonenschotel

Burger uit eigen keuken

Kipragout met Rundergehaktballetjes

8,90

met plakjes stokbrood
met plakjes stokbrood

Eij-Geregten

met rijst

Uitsmijter Ham

5,75

Uitsmijter Kaas

5,75

Uitsmijter Ham/Kaas

6,75

Boeren Omelet **

7,90

Omelet Kaas

5,90

Omelet Ham

5,90

Omelet Ham / Kaas

6,90

(Ui, Spek, Paprika, Champignons)

Producten
uit de regio
7,90

Warme Maeltijden

met rijst

MELK

GLUTEN

23,50

Lady Steak* naturel

(150gr)

19,50

of rijst. Wilt u iets toevoegen zoals bijvoorbeeld champignon of ui?
Vraag gerust, we bereiden de gerechten graag naar uw wens.
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(250gr)

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen

Al onze omeletten worden geserveerd zonder brood.
Voor brood bij uw omelet vragen wij € 1,00.

Het brood en gebak wordt
gebakken in Zevenhuizen bij
NOTEN
PINDA
SOJA
Bakker van Esch en zelfs onze
sapjes komen uit het Noorden.
De vruchten worden geplukt
www.antjestaverne.nl
in Frederiksoord. Het bottelen
gebeurt in Biddinghuizen. ‘s
Lands Beste is uniek van smaak
en past bij de consument die
bewust kiest voor honerd procent
puur en natuur.

Kogelbiefstuk* naturel

EI

Wijnen uit Tsjechië
Exclusief voor Nederland beschikt Antje’s Taverne over
een selectie Tsjechische wijnen. Ze zijn afkomstig uit de
zonnige streek Zuid-Moravië, om precies te zijn de regio
Znojmo in het zuiden van Tsjechië. De wijngaarden bevinden zich in het heuvelachtige gebied rond Znojmo. De
oogst levert smaakvolle witte en rode wijnen op.
De streek grenst aan het ‘Weinviertel’, het grootste wijngebied van Oostenrijk. Het Oostenrijkse wijndorp Retz
ligt op 7,5 kilometer van Šatov, waar het Tsjechische
wijnhuis van Znovín staat. In totaliteit is het een prachtig grensoverschrijdend wijngebied. Met overal wijnteelt,
oude wijnkeldertjes en wijnhuizen. In heel Tsjechië kun je
bij wijnhandelaren wijn kopen in ﬂessen of ﬂessen laten
vullen.
Wat Tsjechië betreft spreken we dan wel van wijnhuis,
maar in feite is het soort coöperatie als erfenis uit de
communistische tijd. Er is maar één doel: mooie eerlijke
wijn maken op de traditionele manier. Toch is de modernisering niet helemaal buiten de deur gehouden want ook
hier is het gewoon 2018.
Er is een opleiding voor de teelt van druiven (naast de
gewone landbouw). Tsjechië is bij uitstek een land waar
op school traditie en geschiedenis naast nieuwe kennis
wordt doorgegeven aan de volgende generatie. In elk
geval is iedereen trots op hun wijngebied en dat reikt tot
over de grenzen heen. Antje weet het na tien jaar Tsjechië
zeker: “Ik verkoop alleen Tsjechische wijn”. Uiteraard is
zij graag bereid om u bij de wijnkeuze te adviseren.

Wijnfeesten in Znojmo
In de oude stad Znojmo worden elk jaar van 16 tot en
met 18 september traditionele wijnfeesten gehouden. De
goede oogst wordt gevierd en gevolgd door de
burčákfeesten (burčák is een drankje dat na de eerste
grote gisting wordt gedronken en nog niet zoveel
alcohol bevat, toch kun je er erg dronken van worden).
In vrijwel het hele wijngebied worden dergelijke
feesten gehouden. Mensen op ATB’s en racefietsen
snellen van dorp naar dorp en proeven de
verschillende burčák. Als de eerste wijn
klaar is, worden er opnieuw dat soort
fietsrondjes gemaakt. Alleen dit aspect al
maakt het gebied uniek. Het is bij wijze
van spreken één groot museum.

Witte Wijnen
Veltlínské Zelené (Onze huiswijn) € 4,00 / € 16.00

Deze druifsoort wordt al vanaf oidsher geteeld in Moravië. Het is een droge wijn, fris van geur en ondanks dat hij
droog is toch fruitig van smaak. Deze wijn is aan te raden bij kazen of borrelhapjes en in combinatie met varkensvlees.

Muškát Moravský €4,50 / € 17,50

Een druivensoort met een typische muskaat smaak, deze smaak doet denken aan sinasappeljam of de jam van de
ananasplant (Physalis plant), ook wel de lampionplant genoemd. Deze wijn is halfdroog en smaakt uitstekend bij
kipgerechten, borrelhapjes en taart.

Tramín Červený

€5,00 / €18,00

Deze druivensoort is er in vele kleuren van wit naar rood, door de restsuiker is deze druivensoort kun je er meerdere
soorten drankjes van maken zelfs een sherry. Deze halfdroge wijn heeft een atractive aromatische smaak waardoor hij
makkelijk met eten te combineren is zoals bijvoorbeeld kip of Sushi.

Sauvignon

€ 4,00 / 16,00

Een druivensoort die niet van oudsher in dit gebied voorkwam maar tegenwoordig wordt de Sauvignon ook hier
verbouwd. Het is een droge wijn past goed bij groente- of fruitsalades en kazen.

Ryzlink Rýnský €4,50 / 17,50

Dit is in onze Taverne de droogste wijn, goed koud serveren (12°), De wijn doet denken aan Lindebloezem en groene
Granny’s appels en smaakt fantastisch bij witvlees zoals kip, kalkoen of vis.

Rode Wijnen
Rulanské modré

Een wijn die jong gedronken wordt en je de prikkels van de gisting nog kunt proeven. Een wijn licht van kleur en de
Gastro lijn, die wij schenken, droog van smaak. Deze wijn heeft een volle smaak die doet denken aan veel fruit van
Framboos, appel, zwarte bes, maar ook hout en chocolade, kortom een spannend wijntje. Een goede keuze bij vis, fruit
en fruitsalade.

Frankovka Delicát €6,50 / €29,00

Een droge wijn licht van kleur met een typische eigen smaak en toch makkelijk te drinken. Bij warm weer heerlijk
wijntje bij een plankje. Ook is deze wijn lekker bij wild of rundvlees.

Merlot

€4,50 / €17,50

Klasiek droge druivensoort met een eigen smaak en toch licht fruitige smaak, lekker bij wild, rundvlees en
een heerlijk borrelplankje.

Svatovavřineckén (onze rode huiswijn) €5,00 / €18,00

Een mooie volle wijn van zowel de kleur als de smaak. De wijn is zoet in zijn geur maar droog in smaak. De
wijn smaakt goed bij kazen en vlees in het algemeen.

Cabernet Sauvignon

€5,50 / €19,00

Deze bekende druivensoort mag natuurlijk niet ontbreken. Vandaar dat in Tsjechië deze druif ook
geteelt wordt. Deze is nog iets donkerder van kleur als de Svatovavřinecké, het is een klasieke wijn
met karakter. Deze wijn is goed te combineren met rund- en wildvlees.

Rosé wijnen
Cabernet Sauvignon €4,00 / €19,00

Wat smaak betreft toch licht zoet door de restsuiker, de smaak doet denken aan tropisch fruit.
De wijn is halfdroog en past goed bij kip, gevogelte, taart en dessert.
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Onsche maeltijden
Pannenkoeken

Naturel					5,90
Ananas					6,90
Ananas/Kaas/Ui			7,90

Salades

Pasta’s

Maeltijd Salade Kaas			

11,50

Maeltijd Salade Deluxe			

13,50

Keuze uit Jonge kaas, oude kaas of brie

Keuze uit Achterham, Tonijn of gerookte Zalm

Spek					7,90
Appel					6,90
Wij serveren onze pannenkoeken altijd met ons pannenkoekenplateau, rijk
gevuld met bruine basterdsuiker, donkerbruine basterdsuiker, roomboter &
Friese stroop.
Uw favoriete pannenkoek niet op de kaart? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Standaard bakken wij onze pannenkoeken in roomboter, maar wij hebben ook
lactosevrije alternatieven.

Spagetti Bolognaise			

9,50

Spagetti Bolognaise Speciaal

11,50

Kempense Spagetti		

10,50

Lasagne		

11,50

		

Alle pastagerechten worden geserveerd met plakjes stokbrood.

Soepen

Wij kunnen ook een vegatarische pasta voor u bereiden, u mag ons daar altijd
naar vragen.

Tomatensoep				5,90
Antje’s Tomatensoep

		6,50

Bohemia Knoflooksoep			

5,90

Ewrtensoep met roggebrood en spek

7,90

Naageregten

Bonensoep				7,90

Ouderwetsche Sorbet			

6,90

Mini Ouderwetsche Sorbet		

4,50

Ambachtelijke bol ijs, Vers Fruit, Slagroom

U mag ons altijd vragen naar onze dagsoep.

Ambachtelijke bol ijs, Vers Fruit, Slagroom

Griekse yoghurt				6,90
met aardbei

Mini Griekse Yoghurt

		3,90

met aardbei
+ slagroom					

Speciale wensen? Wees vrij en vraag ons wat er
mogelijk is. Er is meer mogelijk dan u verwacht.
Heeft u vragen over de allergenen in onze gerechten? Wij leggen het graag
aan u uit.

NOTEN

PINDA

SOJA

MOSTERD

MELK

GLUTEN

EI

Activiteiten in de Taverne
27 april
28 april
30 april

vanaf 10 uur		
16:00 – 19:00		
19:00 – 22:00 		

Koningsdag
Muziek Qwis met dj: Leediedzjee
Informatie avond Gezond geluk

We zijn bezig om de laatste zaterdag van de maand te gebruiken voor live muziek of muziek activiteit.

www.antjestaverne.nl

4,50

Ouderwets als het gaat om
sfeer en service. Modern als
het gaat om de faciliteiten.
Bij ons profiteert u van gratis
Wifi, oplaadpunten voor uw
mobiele telefoon of laptop

Vergaderarrangementen

en natuurlijk goede koﬃe en
heerlijk eten.

Antje’s Taverne heeft een verbinding met de ‘buren’ van het One Business
Center, waarin een aantal ondernemingen zijn gevestigd. Het zakencentrum
heeft de beschikking over meerdere plekken om te vergaderen, variërend van
een kleine spreekkamer tot ruimtes voor 25 personen. Antje’s Taverne kent
verschillende vergaderarrangementen per dagdeel, met naar keuze zonder of met
lunch. Wie gebruik wil maken van de lunch kan dat in de taverne doen, maar ook
bestaat de mogelijkheid deze in de vergaderruimte te serveren. De lunch bestaat
uit soep, verschillende belegde broodjes, salade en dessert. Ook hier wordt
gebruik gemaakt van verse producten uit eigen omgeving, zonder chemische
smaakversterkers.

U kunt gebruik maken van WiFi
1Business
Met toegangscode 1BusinessAssen

Voor het vergaderarrangement zonder lunch heeft Antje’s Taverne het volgende
in de aanbieding: koﬃe en thee, water en bruiswater, krentenwegge en
suikerbrood. In het middagarrangement worden krentenwegge en suikerbrood
vervangen door koek of cake of andere lekkernijen uit onze keuken. Er is altijd
de mogelijkheid voor uitbreidingen of aanpassingen.

Kantoorruimte huren?

w w w. 1 b u s i n e s s c e n t e r. n l
K l o e k h o rs t rs t ra a t 4 9 , As s e n

‘Oog’ voor gelijkwaardigheid

FLORAN

Architecten

bloemen en planten

www.FOSP.nl

Vegro voor uitleen, verhuur en verkoop.
Thuiszorgwinkel Assen
Kloekhorststraat 27, 9401 BB Assen

0592-316457

voor huur, verhuur en
Vereniging van Eigenaren
0592-318000
steenhuis.nl

1605-18-f

Op zoek naar een hulpmiddel?
www.floranbloemen.nl
floranbloemen@live.nl
Kloekhorststtraat 2

www.vegro.nl • Dé Specialist in Hulpmiddelen • 0800 - 2 88 77 66 (gratis)

Credion Assen

Kloekhorststraat 29
(0592) 82 00 02
assen@credion.nl

Bedrijfsﬁnanciering

Like onsch op Facebook!
www.facebook.com/antjestaverne

De Huizenbemiddelaar Assen
Kloekhorststraat 29
9401 BB Assen
M. 06-55 19 26 93
T. 0592-201 092
assen@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl

branding | vormgeving | fotografie

Jouw Winkelkraam
Tweedehands | Zelfgemaakt | Nieuw

peppcreative.nl

voor kopen,
verkopen en taxaties
0592-318000
steenhuis.nl

Tel: 0592 30 20 88
Mail: info@jouwwinkelkraam.nl
Site: jouwwinkelkraam.nl

Kloekhorststraat 12
9401BD Assen

Antje’s Taverne | Kloekhorststraat 29 | 9401 AA Assen
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