Dranken

Dranken

Koffie

Frisdranken

Koffie
Cafeïnevrije koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato

€2,40
€2,40
€2,40
€3,00
€2,65
€2,75
€2,75

Pure Leaf (losse thee) voor de echte liefhebbers €2,50
Zwarte thee met rode vruchten
Kamillemelange
Earl grey zwarte thee
English breakfast zwarte thee
Gunpowder groene thee
Pepermuntmelange

Lipton (pyramide zakjes)
➢
➢
➢
➢

€2,25

Rooibos
Lemon
Green Tea Mandarine-Orange
Green Tea Sencha

➢
➢

€3,50
€2,85

Appel peer
Appel aardbei

Tomatensap
Appelsap
Glas Melk
Fristi
Chocomel

€2,40
€2.40
€2,25
€2,40
€2,40

Wijn & Port
Witte wijnen

Verse Muntthee

€ 2,70

Special Coffee

€6,25

Irish Coffee
(met Jameson Whiskey)
French Coffee (met Grand Manier)
Spanish Coffee (met Tia Maria of Licor43)
Italian Coffee (met Amaretto)
Dom Coffee
(met Dom Benedectine)
Hof van Hulshorst koffie (met Bailey’s)

Spetterend fris - Sauvignon Blanc & Colombard
Vol & romig – Chardonnay
Zoet – Moesel
Rosé zacht en fruitig – Cinsault

€4,00
€4,25
€3,50
€4,00

Rode wijnen
Sappig – Merlot
Rijp fruit – Cabernet Sauvignon & Syrah

€4,00
€4,25

Port
Graham’s Port rood of wit
Graham’s The Tawny Port

Warme Dranken
Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom

€2,40
€2,75
€2,75
€4,50
€1,00

Sapjes & Zuivel
Verse Jus d’orange
S’ Landsbeste sapjes

Thee
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frisdranken
Fuze tea (Still, Sparkling of Green)
EARTH 0,33l (Still of Sparkling)
EARTH 0,75l (Still of Sparkling)
Glas Ranja

€2,50
€3,25

€3,50
€4,50

Lunch

Lunch

Uitsmijters met biologische eieren
Beenham
Boeren belegen kaas
Beenham & boeren belegen kaas
Spek (biologisch)

Soepen
€7,75
€8,25
€8,25
€8,25

€5,00
€5,50
€5,50
€6,00
€6,50
€6,50
€6,50

Ons desem brood warme beenham
2 plakken brood met warme beenham en
honing mosterd saus

€8,25

Een plateau met ingrediënten om uw eigen brood
samen te stellen. Basis bestaat uit boter, rucola en 2
dikke plakken ons brood.
€7,75

Hoemoes limoen koreander, kaas, komkommer, pompoenpitjes

Gezond

Carpaccio

€9,75

Warme gerechten
Biologische kroketten met Ons desem brood
Biologische kroketten met friet
Biefstukjes met Ons desem brood
Biefstukjes met friet
Spareribs met friet

€ 7,25
€ 8,25
€14,50
€15,50
€15,50

Bord friet voor de kinderen

€4,00

Bord friet voor de kinderen met mayonaise

Lunchplateau

Vega

€5,00
€5,25

Groot bord met carpaccio, geserveerd met Ons desem brood

Tosti’s van Ons desem brood
Boeren belegen kaas
Beenham & boeren belegen kaas
Hot (kaas met Madame Jeanette piccalilly)
Spaans (kaas met chorizo)
Italiaans (kaas, gorgonzola en salami)
Hawaii (kaas, ham & ananas)
Geitenkaas met ham en pijnboompitten

Tomatensoep
Dag soep

Ons desem brood hebben we speciaal in
samenwerking met bakker Piet uit Elspeet
ontwikkeld.
Het is een licht gekleurd desem brood
Brood waar wij trots op zijn!

Beenham en spek komen uit de eigenmakerij

€7,75

van slagerij Schiffmacher

€8,75
€7,50

De kaas die wij gebruiken is echte boeren
belegen kaas van kaasboerderij van Zeeburg

Beenham, kaas, tomaat, komkommer

Geitenkaas met honing en pijnboompitten
Spaans
Chorizo, kaas, tomatenchutney, zwarte olijven
Klein tomatensoepjes extra erbij
Kroket extra erbij

€2,50
€2,50

Biologische kroketten zijn van het merk
Weiderijck waarvan de koeien hier uit de omgeving
(Dronten) komen.

Ambachtelijk ijs

Lunch

1 Bol

Salades
Klein
Vegetarische salade (koud)
Zachte geitenkaas (koud)
Gebakken grote garnalen (warm)
Gebakken ossenhaas puntjes (warm)
Albondiga’s (warm)

€7,50
€9,75
€10,75
€11,25
€11,25

Groot
Vegetarische salade (koud)
Zachte geitenkaas (koud)
Gebakken grote garnalen (warm)
Gebakken ossenhaas puntjes (warm)
Albondiga’s (warm)

€10,50
€13,75
€16,50
€17,50
€17,50

Dame Blanche (vanille roomijs, slagroom en chocolade saus)
IJs van de chef (monchou ijs met Bastogne en kersen slagroom)
Koffie ijs (koffie roomijs met koffiesaus en slagroom)
Aardbeiensorbetijs (aardbeien sorbetijs met slagroom)

2 Bollen

½ Ons oerbrood met kruidenboter en frisse dip
Portie zoete olijven
Portie boeren belegen kaas met mosterd
Portie Vietnamese loempia’s
8x €2,75
12x €3,50
16x €5,00
Portie Bitterballen
8x €3,75
12x €5,00
16x €6,00
Portie Assorti (bami,bitterbal,kaassoufle,loempia)
8x €4,00
12x €5,50
16x €6,50

€5,75
€3,25
€5,25

€5,75

Dame Blanche (vanille roomijs, slagroom en chocolade saus)
IJs van de chef (monchou ijs met Bastogne en kersen slagroom)
Koffie ijs (koffie roomijs met koffiesaus en slagroom)
Aardbeiensorbetijs (aardbeien sorbetijs met slagroom)

Kinderijsje

€4,00

Kinderijsje met vanille roomijs of aardbeien sorbetijs

Weckpot

Bittergarnituur

€4,00

€6,00

Appel (warm appel gebak met 1 bol vanille roomijs en slagroom)
Brownie (warme brownie met 1 bol vanille roomijs en slagroom)

Gebak
Appelgebak zonder slagroom
Slagroom rol (gesuikerd bladerdeeg)
Appel gebak met slagroom
Warme appel gebak met slagroom
Pecan toffee merenque (ijskoud)
Grote hazelnoot schuimbol (ijskoud)
Aardbeienroomvlaaitje (indien vooradig)

€3,00
€3,00
€3,50
€3,75
€3,75
€3,95
€3,50

