‘’Aete waat de pot sjaft!’’
Vanaf 11.00u tot 16.00u kunt u gebruik
maken van het Boeren buffet voor € 11,95
per persoon exclusief de dranken.
…soepen, warm vlees, salades, broodjes,
beleg, zoet en hartig, toetjes etc.

Soep van de dag
+ tosti ham/kaas
€ 6,50
WARM UIT DE PAN:
* Boeren omelet

Verse broodjes;
Gezond
Ham of kaas
Kaajsjottel
Brie met sla
Brie met honing, sla, walnoot
Roomkaas

€ 4,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,95
€ 4,50
€ 4,50

Worsten/ saucijzenbroodje
Broodje knakworst

€ 2,95
€ 3,50

~Ook om mee te nemen~

Warme broodjes:
Broodje pulled pork

€ 6,95

Gevuld met diverse groenten en
gebakken spek +
boeren brood.

* Uitsmijter 3 eieren € 6,95
3 gebakken eieren met ham en
kaas + boeren brood.
Liever 2 eieren?  € 5,95

Een witte bol met een boeren
hamburger van het rund,
gebakken uien, sla, mayonaise
en curry

Portie frietjes = € 2,95
€ 6,95
€ 6,95

..op een wit broodje met ‘’Kaajsjottel’’

Broodje shoarma

€ 6,95

..met een frisse salade en knoflooksaus

Tosti’s;

Tosti ham/kaas
Tosti van het huis

* Zuurvlees
* Draadjesvlees
* Duuvelkesvlees
* Varkenspoulet in roomsaus
* Gehaktballen in saus
* Kip stroganoff
* Kip pilaf
* Kip sesam

Pasteitje
kipragout
€ 6,95

* Boeren hamburger € 6,95

..op een bruin broodje met een frisse salade

Broodje beenham

Pannetje warmvlees naar keuze
met brood en
boter
€ 7, 95

Kommetje salade
met brood en boter
€ 4,95

€ 4,00
€ 4,50

...tosti ham/kaas met kruidenboter en rucola

Soepje van de dag
met brood en
boter
Klein = € 4,50
Groot = € 5,50

NEXT PAGE ...
voor meer heerlijke gerechten

Graag uw keuze doorgeven aan de kassa !

…voor de makkelijke lezers…
Pannetje warmvlees
Warm uit de pan:
naar keuze met brood
* Boeren omelet
€ 6,95
en boter
Gevuld met diverse groenten en
gebakken spek + boeren brood.

* Uitsmijter 3 eieren

€ 6,95

3 gebakken eieren met ham en kaas +
boeren brood.
Liever 2 eieren?  € 5,95

* Boeren hamburger

€ 6,95

Een witte bol met een boeren
hamburger van het rund, gebakken
uien, sla, mayonaise en curry

€ 7, 95
* Zuurvlees
* Draadjesvlees
* Duuvelkesvlees
* Varkenspoulet in roomsaus
* Gehaktballen in saus
* Kip stroganoff
* Kip pilaf
* Kip sesam

Pasteitje kipragout
€ 6,95
Warme broodjes:
Broodje pulled pork

€ 6,95

..op een bruin broodje met een frisse salade

Puntzak verse
boeren frietjes
€ 2,95
Kommetje salade met
brood en boter
€ 4,95

Broodje beenham

€ 6,95

..op een wit broodje met ‘’Kaajsjottel’’

Broodje shoarma

€ 6,95

..met een frisse salade en knoflooksaus

Broodje kroket
..2 kroketten met brood en een broodje,
mayonaise of mosterd

€ 5,95

Pan stamppot met een mix van 3 vleessoorten
€ 10, 95
Stamppotje van de dag met een mix van heerlijke vleessoorten.

Pan Balkenbrij met appel, appelstroop,
brood & roggebrood*
€ 6, 95
Huisgemaakte ouderwetse balkenbrij met appel
geserveerd met een snee brood, roggebrood en stroop!
*Afhankelijk van het seizoen

....

Vers belegde broodjes;
…

…
Gezond
Ham of kaas
Kaajsjottel
Brie met sla
Brie met honing, sla, walnoot
Roomkaas

€ 4,50
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,95
€ 4,50
€ 4,50

Broodje pulled pork

€ 6,95

..op een bruin broodje met een frisse salade

Broodje beenham

€ 6,95

..op een wit broodje met ‘’Kaajsjottel’’

Broodje shoarma

€ 6,95

..met een frisse salade en knoflooksaus

Worsten/ saucijzenbroodje
Broodje kroket

€ 2,95
€ 5,95

..twee kroketten met brood en een broodje

Broodje knakworst

€ 3,50

..op een zacht wit broodje met mayonaise of mosterd

Fruitsapjes € 1 ,90

Koffie + Thee
Koffie
Cappuccino
Thee
Verse muntthee
Espresso
Latte Macchiato
Café latte
Koffie zacht
Chocolademelk
Koffiechoc

€ 2,00
€ 2,05
€ 1,90
€ 2,50
€ 2,05
€ 2,05
€ 2,05
€ 2,00
€ 2,05
€ 2,05

Kan koffie
…voor circa 6 koppen

€ 7,95
Potje thee

Appel
Appel-peer
Peer
Sinaasappelsap
Appel-framboos

Appel-kersen
Appel-cranberry
Appel-aardbei
Appel-vlierbes

Frisdranken
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta Orange
Fanta Cassis
Seven-up
Bitter lemon / Tonic
Rivella
Chocomel
Lipton ice
Lipton ice green/peach

€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,95
€ 2,50
€ 2,50

Grote fles?
Appelsap
€ 4,50
Dubbelsap € 4,50
Jus d’Orange € 4,95
Spa blauw € 4,95

…voor circa 4 koppen

€ 3,95

Alcoholische dranken
Alfa pils
Radler 2,0%
Radler 0,0%

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

Glas witte wijn
Glas rose wijn
Glas rode wijn

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Graag uw keuze doorgeven aan de kassa

