..... LUXE BROODJES.....

ONZE SPECIALITEITEN

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

BOERENKAAS

6,50

RUNDERCARPACCIO 		

9,50

Met echte volle boerenkaas, frisse sla en tomaat.

Carpaccio uit de Gelderse Vallei met geroosterde pijnboompitten, jonge sla,
zongedroogde tomaten, oude kaas en besprenkeld met een honingmosterd dressing.

STREEK(HAM)BURGER OP WITTE SESAM BOL 11,50
Huisgemaakte burger met frisse sla, tomaat, komkommer, ui, paprika, champignons en saus.
Portie friet 2,80 extra.

ROERGEBAKKEN KIPFILET OP BOEREN BONK 11,50
Van een Veluwse kip met gebakken paprika, uitjes, champignons, geserveerd in een pittige saus.

BRIE 		

7,50

Romige brie met walnoten en een biologische honing.

WARME BOEREN BEENHAM OP BOEREN BONK 9,50
Ambachtelijke beenham met bollie’s beenhamsaus.

GEROOKTE ZALM 		

10,00

Duurzaam gekweekte zalm met roomkaas en bosuitjes.

VEGA BURGER OP WITTE sesam bol 11,50
Vega burger met frisse sla, tomaat, komkommer, ui, paprika, champignons en saus.

GEZOND 		

7,50

Echte volle boerenkaas, boerenham op een bedje van sla, komkommer,
ei, rauwkost, tomaat, afgemaakt met een huisgemaakte dressing.
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4,50

PORTIE FRIET

2,80

SNACK

KINDERIJSJE

Kroket / Frikandel / Kipnuggets (4).

UITSMIJTER HAM EN KAAS

8,50

TWEE KWEKKEBOOM
KALFSKROKETTEN

7,50

7,50

VANILLE IJS

7,50

1,90

HOORNTJE OF BAKJE
MET ÉÉN BOLLETJE
BOERENROOMIJS

1,50

2,50

EXTRA BOLLETJE

1,00

Keuze uit vanille-, stracciatella-,
aardbeien-, yoghurt-, bosvruchten- en smurfenijs

6,00

GEZOND GROENTJE

Spinazie - broccoli - pastinaak - appel.

LAAT JE VERRASSEN

6,00

6,00

TWEE KAAS KROKETTEN

7,50

Welkom in het lunchcafé
Openingstijden:

Op vers gesneden mais of meergranen vloerbrood.

Op vers gesneden mais of meergranen vloerbrood.

VANILLE IJS

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

7,50

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

Mango - aardbei.
Bosbes.

UITSMIJTER KAAS

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

7,50

SMOOTHIES
FRUIT EXPLOSIE

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

VANILLE EN AARDBEIEN IJS

Met advocaat.

5,00
4,50

7,50

Met boerenjongens.

-KLASSIEKERSBOEREN TOSTI
HAM / KAAS

2,50

Met ham en kaas.
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DAME BLANCHE
Met vruchten en slagroom.
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Verse huisgemaakte soep geserveerd met getoast mais
vloerbrood en natuurlijke boeren roomboter.
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Met jam of hagelslag.

Met suiker.
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SOEP VAN DE DAG

2,00

Met ham of kaas.

boeren
roomijs

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!

