Menukaart
restaurant Duurzaamheidscentrum
Duurzaam eten
Het restaurant van het Duurzaamheidscentrum wordt gerund door
Stichting Phusis en op maandag door praktijkschool PrO Assen. Meer
informatie over Stichting Phusis en PrO Assen en hun doelstellingen
vindt u in de folder op tafel.
In het restaurant van het Duurzaamheidscentrum werken we waar
mogelijk met duurzame en/of streekgebonden producten. Zo maken
we zelf de lekkerste taarten, kun je hier eigengemaakte frieten
krijgen van biologische aardappelen en gebruiken we speltmeel van
molen Woldzicht van stichting Het Drentse Landschap voor onze
pannenkoeken. Onze biologische vleesproducten komen van stichting
Het Drentse Landschap en Natuurlijk Beheer van stichting Phusis.
In de tuin van het Duurzaamheidscentrum kweken we eigen kruiden
die we gebruiken in onze gerechten en voor in de thee.

WiFi

Assen-Gast
code
welkomassen

Mogelijkheden voor groepen
In het Duurzaamheidscentrum kun je ook
goed met groepen terecht. Om iets te eten of
te drinken, om een ruimte te huren voor een
bijeenkomst of vergadering, voor een lunch, borrel
en duurzaam diner. Of voor een (kinder)feestje!
Voor vergaderarrangementen zijn we doordeweeks
ook in de avonduren open. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met een hapje eten.
Wilt u meer weten over groepsarrangementen,
vergaderingen of andere mogelijkheden voor
groepen? Spreek één van onze mensen aan die
werken in het Duurzaamheidscentrum.

Duurzame kaart
Wij werken waar mogelijk met duurzame producten en
streekproducten. Heeft u wensen, vragen of suggesties?
Wij staan er voor open.
Koude gerechten

–— Gegrild zeewierstokbrood met eigengemaakte pesto en kruidenboter
— van onkruidsoorten.........................................................................................€
–— Duurzame sandwich van ambachtelijk brood met boerenkaas en
— Drentse mosterd ..............................................................................................€
–— Duurzame sandwich van ambachtelijk brood met beenham en
— honingchutney ................................................................................................€
–— DCA salade van verse rauwkost.....................................................................€

Soepen (alle soepen zijn zelfgemaakt met verse ingrediënten)

–— Zevenbladsoep met roomkaas........................................................................€
–— Pompoensoep met knoflookcroutons............................................................€
–— Soep van de dag (zie krijtborden bij de balie)

3,50
4,00
4,50
4,00

2,75
2,75

Dit alles geserveerd met ambachtelijk gegrild brood

Snacks en borrelhapjes

–— Kaasplankje ......................................................................................................€ 4,50
–— Ambachtelijke bitterballen 5 stuks ...............................................................€ 3,50
–— Kroket................................................................................................................€ 2,25
–— Frikandel ..........................................................................................................€ 2,25
–— Kaassoufflé .......................................................................................................€ 2,00
U kunt natuurlijk ook een broodje bij de kroket of frikandel
bestellen voor € 0,50 extra. Wij serveren onze warme snacks met
saus naar keuze.

Warme gerechten

–— Ambachtelijke tosti met boerenkaas en beenham, daarbij een
— zelfgemaakte chutney van verse tomaat.......................................................€
–— Warme hartige taart met zevenblad en courgette......................................€
–— Ambachtelijke friet in de schil, keuze uit diverse sauzen............................€
–— Speltpannenkoek met honing uit onze eigen bijenstal..............................€

4,00
3,50
2,50
3,00

Specials
Warme vleesgerechten van onze eigen runderen,
afkomstig van Natuurlijk Beheer van stichting Phusis
(Black Angus en Schotse Hooglander) of van stichting
Het Drentse Landschap.
Het vlees dat wij serveren komt van dieren die rustig opgroeien in de natuur.
Ze grazen in de rijke vegetatie van nationale parken, polders, bossen en
uiterwaarden, van onbespoten en onbemeste weiden tot kruidige heidevelden.
Dat proef je en zie je terug.
Alle producten van onze dieren zijn vrij van E-nummers, gluten, soja, lactose,
antibiotica en toegevoegde suikers.

–— Runderbiefburger met gebakken ui, zelfgemaakte chutney,
— geserveerd op een zeewierbolletje met rauwkost........................................€

5,50

–— Runderstoofpotje met gegrild ambachtelijk brood.....................................€

5,50

Onze vleesgerechten serveren wij desgewenst met zelfgemaakte
ambachtelijke friet (€ 2,50).

Kijk voor meer
specials op
de krijtborden
bij de balie

Drinken, gebak en ijs
Fairtrade koffie- en theesoorten

–— Diverse soorten duurzame thee.....................................................................€ 1,80
–— Verse gemberthee............................................................................................€ 2,50
–— Koffie..................................................................................................................€
–— Koffie verkeerd..................................................................................................€
–— Cappuccino ......................................................................................................€
–— Espresso.............................................................................................................€
–— Dubbele espresso.............................................................................................€
–— Latte macchiato................................................................................................€
–— Ristretto.............................................................................................................€
–— Koffie met slagroom .......................................................................................€
–— Caffeïnevrije koffie...........................................................................................€

2,00
2,00
2,20
2,00
2,20
2,30
2,30
2,50
2,00

–— Warme chocolademelk ..................................................................................€ 2,00
met slagroom € 0,70 extra

Specials

–— Smoothie met verse vruchten en biologische yoghurt...............................€ 3,50
–— Versgeperst sinaasappelsap...........................................................................€ 3,50
–— Biologische vlierbessensiroop met koolzuurhoudend water .....................€ 3,50
DCA thee
–— Zelfgeplukte biologische kruiden uit eigen tuin, met honing
— en daar thee van getrokken ...........................................................................€ 3,00
DCA koffie
–— Fairtrade koffie met slagroom en siroop die u zelf kunt uitkiezen ...........€ 3,00

Gebak

–— Zelfgemaakt Monchougebak met kersen en slagroom...............................€ 3,50
–— Appelgebak met slagroom.............................................................................€ 3,50
–— Zelfgemaakte vruchtencrumble van speltmeel met diverse
— soorten vruchten en warme vanillesaus.......................................................€ 3,50
–— Cake...................................................................................................................€ 1,50
— met slagroom € 0,70 extra
–— Zelfgebakken koekjes van speltmeel, verpakt in duurzaam papier
— om mee te nemen............................................................................................€ 1,50

IJs

Zie onze ijskaart bij de balie

Dranken
Frisdranken

–— Coca Cola, light, zero ......................................................................................€ 2,25
–— Fanta Sinas, Cassis ..........................................................................................€ 2,25
–— Sprite.................................................................................................................€ 2,25
–— Rivella ...............................................................................................................€ 2,25
–— Tonic .................................................................................................................€ 2,25
–— Bitter Lemon ....................................................................................................€ 2,25
–— Jus d’ orange ...................................................................................................€ 2,25
–— Appelsap ..........................................................................................................€ 2,25
–— Ice Tea Lemon .................................................................................................€ 2,25
–— Ice Tea Green ...................................................................................................€ 2,25
–— Chaudfontaine Rood........................................................................................€ 2,25
–— Chaudfontaine Blauw .....................................................................................€ 2,25
–— Chocolademelk.................................................................................................€ 2,25
–— Limonade ........................................................................................................€ 0,70

Zuiveldranken

–— Fristi ..................................................................................................................€
–— Chocolademelk ................................................................................................€
–— Melk...................................................................................................................€
–— Karnemelk ........................................................................................................€

Alcoholische Dranken

–— Biologische droge witte wijn..........................................................................€
–— Biologische zoete witte wijn...........................................................................€
–— Biologische rosé...............................................................................................€
–— Biologische rode wijn......................................................................................€
–— Gulpener bier ..................................................................................................€
–— Radler 0% ........................................................................................................€
–— Radler 2%.........................................................................................................€
–— Bier 0%.............................................................................................................€
–— Witbier .............................................................................................................€
–— Speciaal bier ....................................................................................................€

2,25
2,25
1,50
1,50

3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50

Activiteiten
In het DCA bieden de gemeente Assen en
stichting Het Drentse Landschap een programma
vol educatie, informatie en activiteiten. Er zijn
diverse speurtochten in en om het gebouw, er is
een mooie speelhoek voor de allerkleinsten en
een filmzaal.
Bij de balie liggen voor kinderen en volwassenen
speciale routes klaar, zodat je er ook lekker op
uit kunt in het Asserbos. Meerdere keren per
week zijn er activiteiten voor jong en oud. Op de
website www.duurzaamheidscentrumassen.nl
staat altijd het actuele overzicht en vier keer per
jaar wordt er een papieren activiteitenagenda
verspreid in Assen en omgeving.
Tegenover het DCA zit kinderboerderij
De Hofstede, dagelijks geopend van 09.00 tot
12.00 en 13.30 tot 17.00 uur. Bij de kinderboerderij
zijn verschillende dierenweides, een vogeleiland,
een speeltuintje en een mooi aangelegd park
rondom de nieuwe vijver.

Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2
9401 SL Assen
T 0592-366200
Openingstijden
dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur

duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum.assen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duzacentrum

