Grote kaart
Eet smakelijk!

Welkom bij De Smoks
Fijn dat u er bent! Met liefde voor het vak, respect
voor de natuur en verse ingrediënten, creëren onze
koks Erik, Niko en Marijn heerlijke gerechten. Geniet
met volle teugen in een gezellige Smoks ambiance!

Smoks Hanne
Smoks Hanne was meer dan honderdvijftig jaar geleden
ineens in Zelhem. Waar ze vandaan kwam, wist niemand.
Smoks Hanne deed een beetje vreemd. Zo vloog ze
achterstevoren op haar bezemsteel.
Op een dag zag iemand haar in het dorp om de kerk
vliegen. Ze lette niet goed op en vloog tegen de haan van
de kerktoren. Haar linkerklomp viel door de kerktoren
en is nooit meer teruggevonden. Sinds die tijd droeg
Smoks Hanne slechts één klomp. Deze was echter veel
te groot en daarom sleepte ze met haar voet over de
grond. In de Achterhoek heet dat smoksen. Vandaar haar
bijzondere bijnaam Smoks Hanne. Ze was een zeldzame
vrouw en kon dingen die niemand anders in Zelhem kon.
Ze kon heel goed luisteren en met dieren praten. Ze
was zelfs helderziend. Ruiken, voelen en proeven kon
ze ook als de beste. Ze brouwde van veel verschillende
kruiden haar eigen geneeskrachtige drankjes en zalfjes.
Als zieke mensen het aandurfden om Smoks Hannes
kruidenbrouwseltjes te gebruiken, werden ze snel weer
beter. Ze vond het fijn als ze mensen kon helpen.

Voorgerechten
Stoete stokbrood met gezouten boter en tomatensalsa

€ 5,95

FF iets anders champignons in warme knoflooksaus gegratineerd met kaas

€ 7,95

Platgeslagen carpaccio van het rund met zonnebloempitten en pesto-mayonaise

€ 8,95

Rood en wit grei uut Zevenaar rode bieten carpaccio met pesto en buffelmozarella
Deurgedraejd tongzalmrolletje met een mosterd-dille mayonaise

€ 8,95

€ 8,95

Knorretje gelakt buikspek met een salade van schwarzwalder schinken

€ 8,95

Geet goed forelmousse met rauwe ham en een dressing van steureitjes (uit laren)

€ 9,95

Salm uut Salehem tartaar van zalm met een
yoghurt-crème fraiche saus en oosterse smoks saus € 9,95

A’j niet kiezen kunt diverse voorgerechtjes die per 2 personen te bestellen zijn

Soepen
Wat d’r is soep van de dag

€ 5,50

Rooie hanne tomatensoep met gehaktstaafje en cherrytomaat
Zolt of zuut lichtgebonden vissoep met diverse visssoorten

€ 5,50

€ 6,00

€ 24,95

Hoofdgerechten vlees
Zwientje zonder steart schnitzel met peper- of roomsaus
100 gram € 10,50 / 200 gram € 16,50 / 300 gram € 20,50 / 400 gram € 24,50

Poggevleis varkenshaasmedaillon met saus naar keuze
100 gram € 12,00 / 200 gram € 17,00 / 300 gram € 22,00 / 400 gram € 27,00

Bollevleis tournedosmedaillon(s) met roomsaus, pepersaus of kruidenboter
100 gram € 16,00 / 200 gram € 27,75 / 300 gram € 39,75

Gevulde keastuute kipfilet gevuld met kruidnagelkaas en spek omwikkeld

€ 16,95

Knus bi-j mekaar stoofpotje van rund met gehaktkoekjes en chimichurri salsa
Grutters batse roerbak van ossenhaas, varkenshaas, champignons
en ui, afgeblust met rode wijnsaus € 18,75 / 24,75

Poeterig smoeltje huisgemarineerde spareribs

€ 19,50 / 25,50

Prut deur mekaar roerbak van atlantic tongfilet,
biefstukpuntjes en warme knoflooksaus € 19,95

Jong geblear kalfswang met kalfssucade met zachte mosterdsaus
Koetje lendebiefstuk (200 gram) met kruidenboter

€ 24,50

Onmundig völle vleesplateau van schnitzel, kipfilet,
varkenshaas-medaillon en buikspek € 29,50

€ 23,50

€ 17,95

Hoofdgerechten vis
Gepruttel vispotje van diverse vissoorten

€ 16,95

Uut ’t gat van radstake zalm met mosterd/dille saus

€ 17,95

Loarne’s viske combinatie van gebakken steur en
lauwwarme gerookte steur met kaviaar-vissaus € 23,95

Hoofdgerechten vegetarisch en glutenvrij
Gruunte gedoe groentecurry met zilvervliesrijst

€ 18,50

Uut ’t heite vet gefrituurde brie met preiselbeeren-compote
Bi-j mekaar romig pannetje van paddenstoelen en quinoa

€ 18,50

€ 18,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
gebakken aardappeltjes, frietjes, 2 soorten groente en rauwkost.
Om voedselverspilling te voorkomen zijn de porties op maat, maar niet te veel.
We vullen kosteloos aan wanneer u dat wenst.

Desserts
Blagenies bolletje vanille-ijs met smarties

€ 4,50

Korte leppel vanille-ijs met vruchtjes of warme chocoladesaus
Lekker zuute gemarineerde ananas met witte chocolade-ijs

€ 7,95
€ 7,95

Uut grootmoeders tied griesmeelpudding met rode bessensap
Vult onmundig brownie van chocolade met kersen-ijs

€ 7,95

€ 8,95

Kump geen koe of geit an te pas lactosevrije hangop met haverkoek en fruit
Puntje met nöt’n karamel-notentaart met mango-sorbetijs (glutenvrij)

€ 8,95

€ 8,95

Koffie met een neut
Grand Marnier met koffie en slagroom
Cointreau met koffie en slagroom

€ 6,75

€ 6,75

Kahlua met koffie en slagroom

€ 6,75

Baileys met koffie en slagroom

€ 6,75

Amaretto met koffie en slagroom

€ 6,75

Tia Maria met koffie en slagroom

€ 6,75

Drambuie met koffie en slagroom

€ 6,75

Liquor 43 met koffie en slagroom

€ 6,75

Bronckhorster brandy van distilleerderij de bronckhorst met koffie en slagroom
Maltky schotse malt whisky met hollands distillaat, koffie en slagroom
Frangelico notenlikeur met koffie en slagroom

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

Smoks dinerbon
Wilt u iemand verrassen dan is onze dinerbon
het juiste cadeau. Of u nu een aardigheidje wilt
geven of een heerlijk avondje Smoks, het is
allemaal mogelijk met onze Smoks dinerbon.

Nieuwe ruimte
Wilt u rustig dineren of vergaderen met een groot
gezelschap, reserveer dan onze nieuwe ruimte. Ook voor
feesten en partijen! Vraag naar de mogelijkheden.
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