Speciaal
bieren
Rechtstreeks vanuit de bierbrouwerij De Leckere
in Utrecht worden enkele speciale biertjes geserveerd.
In deze brouwerij wordt met passie en
karakteristieke, onderscheidende en vooral leckere
bieren gebrouwen. Alle bieren worden uitsluitend met
100% biologisch geteelde grondstoffen gebrouwen.
DE LECKERE DUBBEL - ALC. 6,5%

3,50

De Leckere CromHout is een stoer, bruin, dubbel bier vol smaak.
De gebruikte moutsoorten geven wat zoet, gebrande tonen. CromHout
heeft behoorlijk wat fruit vanuit de hop en ook een tikkeltje bitterheid

DE LECKERE TRIPEL - ALC. 8,0%

3,50

De Leckere Razende Swaen is een zwaar donkerblond bier. U proeft
de zoete tonen van de mout. De Razende Swaen heeft een sterk karakter
en is desondanks uitstekend doordrinkbaar; een gevaarlijke combinatie....

HEUVELRUGS BLOND - ALC. 6,0%

3,50

Iedereen die dit bier drink, steunt hiermee de natuur. Voor ieder bier
dat gedronken wordt zorgt De Leckere voor een afdracht aan het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit geld wordt besteed aan
het beheer en behoud van de natuur.

WIECKSE WITTE - ALC. 5,0%

3,50

Of het nu zomer is of winter, met Wieckse haalt u de zon in ‘huis’.
Het is dan ook niet voor niets dat Wieckse al meerdere malen
onderscheiden is met een gouden medaille voor het lekkerste witbier.

FEEST!

LANDWINKEL

Van iedere speciale gelegenheid
maakt Boerderij De Weistaar
een bruisend spektakel.
Van familiedag tot trouwfeest,
van verjaardag tot teambuilding.
Zelfs uw vergadering maken
wij bijzonder en extra effectief.
Vraag naar onze brochure

Laat u verrassen en breng een
bezoek aan onze Landwinkel.
Ontdek de vele streekproducten,
de originele cadeauartikelen en
nieuwste woonaccessoires.

GEZELLIG SAMEN DOEN!
BOERENGOLF

STEP TO GO

Binnen of buiten.
Dit is een spel dat wordt gespeeld
in de weilanden van De Weistaar.
U krijgt van ons het bijzondere
speelmateriaal en klompen te leen
om onze koeiengreen te mogen
betreden. Het spel neemt ongeveer
11/2 à 2 uur tijd in beslag.
Speelt u het liever binnen?
Dat kan! Kies voor onze Indoor
Mini Boerengolf met 18 holes en
boeren hindernissen.

Toe aan een actief uitje?
Maak een schitterende STEP tocht
door onze omgeving en geniet
van het mooie landschap.
Wij bieden u diverse routes aan
welke geschikt zijn voor jong en oud.
Kies voor de korte route met
kinderen of ga voor een uitgebreide
actieve tocht met smalle paadjes
en schitterende uitzichten.

HAP EN TRAP

LUNCHBOX

Maak een landelijke & bosrijke
fietstocht en geniet onderweg van
de heerlijkste gerechten! U start bij
De Weistaar met een vers kopje koffie
& muffin en ontvangt een fietsroute
van 42 km. Tijdens de route wordt
u bij de eerste stop verrast met
verse soep van de dag.
Onderweg genieten van een luxe
sandwiches met smoothie die u bij
De Weistaar heeft ontvangen.
Tijdens de laatste stop ontvangt u
heerlijk ijs van de zuivelhoeve.

Onze Boerderij bevindt zich in
een prachtige omgeving. Onze
collega’s van ‘De Weistaar’ hebben
hun favoriete wandelroute en
fietsroute op papier gezet.
Het resultaat is 12 schitterende routes
vanaf 5 km tot 60 km! Al deze routes
starten bij ‘De Weistaar’ en brengen
u langs de mooiste plekken in de
omgeving. U kunt bij ons een
lunchbox bestellen met een luxe bol
gezond, een krentenwegge, fruit
en een verse smoothie. Daarbij kunt
u kiezen uit één van de 12 routes
die wij voor u hebben gemaakt.
Onderweg zijn er voldoende bankjes
waar u van uw lunch kunt genieten.

MEER INFORMATIE? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
WIECKSE ROSÉBIER - ALC. 4,0%

3,50

Welkom
in het lunchcafe
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10:00 uur tot 17:00 uur
Keuken geopend tot 16.30 uur
www.weistaar.nl

Heeft u een dieet of allergie?
Meld het ons!

Wieckse Witte Radler Rosé is een ultrafrisse dorstlesser. Dit verfrissende bier
is gemaakt met sap van o.a. rood fruit en vlierbessen.

Rottegatsteeg 6 - 3953 MN Maarsbergen
Tel.: 033 - 286 1943 - E-mail: info@weistaar.nl - www.weistaar.nl

LUXE BROODJES
Keuze uit ambachtelijke witte
of bruine boeren bonk, zonder
kunstmatige kleur- en geurstoffen,
vers uit eigen oven belegd met:

GEZOND

BOERENKAAS

RUNDERCARPACCIO

5,95

Met echte volle boerenkaas, frisse sla en tomaat.

6,95
STREEK(HAM)BURGER OP WITTE BOEREN BONK 10,50

Echte volle boerenkaas, boerenham op een
bedje van sla, komkommer, ei, rauwkost, tomaat,
afgemaakt met een huisgemaakte dressing.

Huisgemaakte burger met frisse sla, tomaat, komkommer, ui, paprika, champignons en saus.
Portie friet 2,75 extra.

6,95

Van een Veluwse kip met gebakken paprika, uitjes, champignons,
geserveerd in een pittige saus.

Carpaccio uit de Gelderse Vallei met geroosterde

WARME BOEREN BEENHAM OP WITTE BOEREN BONK 6,25

tomaten, oude kaas en besprenkeld met een

VEGA BURGER OP WITTE BOEREN BONK 10,50

een biologische honing.

12 UURTJE
GEROOKTE ZALM

8,25

11,95

mini broodje belegd met boerenham en broodje

en bosuitjes.

met mini kalfskroketje.

Vega burger met frisse sla, tomaat, komkommer, uit, paprika, champignons en saus.

BOEREN SNEE BROOD

1,50

Met ham of kaas.

BOEREN SNEE BROOD

MAALTIJDSALADE GEROOKTE ZALM 11,50

1,50

KRENTEWEGGE

1,95

Met suiker.

MAALTIJDSALADE GEITENKAAS 11,50

Verse gemengde sla met dungesneden rundercarpaccio uit de streek, pijnboompitten, komkommer,
zongedroogde tomaatjes, oude kaas en een honingmosterd dressing, geserveerd met toast.

2,75

SNACK

1,50

SOEP VAN DE DAG 4,75
Verse huisgemaakte soep
geserveerd met getoast mais
vloerbrood en natuurlijke
boeren roomboter.

Kroket / Frikandel / Kipnuggets (4).

BOEREN TOSTI
HAM / KAAS

6,95

FRUIT EXPLOSIE

UITSMIJTER HAM EN KAAS

LAAT JE VERRASSEN

Drie gebakken scharreleieren op vers gesneden mais
of meergranen vloerbrood belegd met boerenkaas en
boerenham.

3,95

Vers gesneden mais vloerbrood
belegd met jong belegen
boerenkaas, ham, geserveerd
met ketchup.

TWEE KWEKKEBOOM
KALFSKROKETTEN

6,95

VANILLE EN AARDBEIEN IJS 6,95
VANILLE IJS

6,95

CAFFÈ LATTE

2,75

3,10

ZOETIGHEDEN
APPELGEBAK VOLGENS
OMA’S RECEPT
3,50
Met slagroom.

LATTE MACCHIATO

2,95

THEE (Diverse smaken).

2,25

VERSE MUNT THEE

2,50

WARME
CHOCOLADEMELK

2,95

ORIGINEEL
HONINGNOTEN
TAARTJE

In laagjes opgebouwde taart met een
zachte vulling van honing, fijne honing
en smakelijke cake.

CARROT CAKE

Op vers gesneden mais of meergranen vloerbrood.

6,95

3,50

Zachte en luchtige worteltaart met
een frisse cream.

KRENTENWEGGE
VANILLE IJS

6,95

1,95

Met boeren roomboter.

1,95

5,95

Mango - aardbei.

BOSBESSEN MUFFIN

HOORNTJE MET ÉÉN BOLLETJE
BOERENROOMIJS
1,25
EXTRA BOLLETJE 1,00

GEZOND GROENTJE

1,95

KOUDE DRANKEN
5,95

MELK

1,50

WITTE WIJN (CHARDONNAY)

3,75

VERSE JUS D’ORANGE

3,10

RODE WIJN (MERLOT)

3,75

FRISDRANKEN

2,75

ROSÉ WIJN

3,75

VAASJE (AMSTEL BIER)

2,95

ADVOCAAT MET SLAGROOM

4,95

Spinazie - broccoli - pastinaak - appel.

5,95

Bosbes.

Onze smoothies worden bereid
met als basis onze appelsaptroebel
uit onze Landwinkel.

ROSÉ BIER | WIT BIER | RADLER 3,50

Op vers gesneden mais of meergranen vloerbrood.

TWEE KAAS KROKETTEN

3,50

Met slagroom.

. . . . . SMOOTHIES . . . . .

Drie gebakken scharreleieren op vers gesneden mais
of meergranen vloerbrood, belegd met boerenkaas of
boerenham.

7,25

2,75

Onze koffie wordt uitsluitend
gemaakt met verse koffiebonen
van Smits & Dorlas.
Deze bonen worden in kleine
porties langzaam en
op traditionele wijze gebrand.

Met advocaat.

KLASSIEKERS
UITSMIJTER HAM OF KAAS

6,95

Met boerenjongens.

PORTIE FRIET

KINDERIJSJE

WARME
LUNCH

3,95

Met ham en kaas.

MAALTIJDSALADE CARPACCIO 11,50

ROOMIJS
Met vruchten en slagroom.

BOEREN TOSTI

Verse gemengde sla met geitenkaas, walnoten, honingmosterd dressing en pijnboompitten,
geserveerd met toast.

CAPPUCCINO

(Koffie met warme melk en keuze
uit de smaken hazelnoot, amandel
of karamel).

BOEREN
DAME BLANCHE

Met jam of hagelslag.

Verse gemengde sla, rijkelijke belegd met zalmsnippers, bosui, komkommer, tomaat en olijven,
geserveerd met biologische olijfolie en toast.

2,25

CAFFÈ LATTE ROYALE

VOOR DE KLEINTJES

MAALTIJD SALADES

ESPRESSO

(Koffie verkeerd).

Glaasje drinksoep, mini broodje belegd met kaas,

Duurzaam gekweekte zalm met roomkaas

2,25

Ambachtelijke beenham met bollie’s beenhamsaus.

honingmosterd dressing.

Romige brie met walnoten en

KOFFIE (Crème).

ROERGEBAKKEN KIPFILET OP WITTE BOEREN BONK 10,50

8,25

pijnboompitten, jonge sla, zongedroogde

BRIE

WARME
DRANKEN

ONZE SPECIALITEITEN

Welkom in het lunchcafé

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10:00 uur tot 17:00 uur
Keuken geopend tot 16.30 uur. - Heeft u een dieet of allergie? Meld het ons!

