
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIJK BELEGDE BOTERHAMMEN  
(te bestellen van 11.00 tot 17.00 uur) 

Mediterraanse tonijnsalade 8,50 

  • olijf • tomaat • rode ui  

Carpaccio • pesto • Parmezaan • rucola 9,50 

  • pijnboompitten • mosterdmayonaise  

Boerenkaas • tomaat • komkommer 5,50 

Hummus • avocado • chiliflakes •    8,50 

  • kruidenolie • geroosterde kikkererwten 

      

VOOR DE KLEINTJES 
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Pasta penne    9,50 

  • verse tomatensaus • geraspte kaas    

Kinderpannenkoek  5,50 

  • stroop • poedersuiker    

Kroket • frites • mayonaise  6,50 

Kipnuggets • frites • mayonaise 7,50 

 

SOEPEN • BREEKBROOD • BOERENBOTER 

(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Tomatensoep • crème fraîche • kruiden  6,50 

Soep van de dag • ingrediënten  

van het seizoen 6,50   

 

TOSTI'S VAN BOERENBROOD 
(te bestellen van 11.00 tot 17.00 uur) 

Kip/BBQ • cheddar kaas • BBQ-saus  7,50 

  • rode paprika  

Caprese • tomaat • mozzarella  7,50 

  • groene pesto   

Tosti ham/kaas • wit of bruin  5,00  

 

WARME GERECHTEN 
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Ierse hamburger • brioche • gebakken ui 12,50 

  • cheddar • tomaat • hamburger saus  

  • (ook vegetarisch verkrijgbaar)  

2 kroketten • "beter leven" • brood 9,50 

  • boeren boter • grove mosterd   

  • (ook vegan verkrijgbaar)  

Saté van kippendij • atjar • satésaus 13,50 

  • seroendeng • cassave chips     

 Fish & chips 13,50 

  • gerookte paprika poeder • remouladesaus                     

Pulled pork • brioche • BBQ saus 10,00 

  • krokante ui • augurk   

 

Planet positive frites met mayonaise 4,00 

Mesclun salade  4,00 
 

 

 

Heeft u een allergie? Vraag naar onze 

allergenenkaart. (Prijzen in euro's) 

 

SALADES • BREEKBROOD • BOERENBOTER 

(te bestellen vanaf 11.00 uur)  

Zomerse salade van bonen • paprika • bosui 

 • gefrituurde kappertjes • citroen  10,00 

Uit te breiden met  

 • Coppa van wild zwijn 4,00 

 • Gerookte makreel  4,00 

Salade Panzanella  

 • buffel mozzarella • ansjovis  

 • diverse soorten tomaten • kappertjes  

 • basilicum • desembroodcroutons  12,50 

 

 
PANNENKOEKEN (te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Rendang  

  • sambalboontjes • seroendeng 12,00 

Appel of spek of kaas  8,75  

Naturel  6,75     

Spek & kaas  9,50     

Spek & appel  9,50     
 

GEBAK 

Appeltaart • Vlaamsch Broodhuys  4,00 

Hazelnoot/schuimgebak • glutenvrij  4,25 

Cheesecake • citroen merengue •  4,50  

roodfruittaart • carrot cake    

Muffin • chocola • toffee/banaan  2,75 

Saucijzenbroodje  3,50 

Saucijzenbroodje • vegetarisch  3,00 

Hoge Veluwe bonbon • douglasnaalden 1,45 

(Deze speciaal voor ons gemaakte bonbon is ook 

verkrijgbaar in onze winkel) 



 

ONS ASSORTIMENT HERT BIEREN 

"Dorps leven" Blond                 5,00 

"Samen leven" Radler 2,4%                 5,00 

"Lang zal die leven" Amber             5,00 

"Hopvol leven" IPA              5,00 

"Nieuw leven" Weizen               5,00 
 

(U kunt Hert Bier ook in onze winkel kopen; leuk als 

cadeau of lekker voor thuis)  

 

WARME DRANKEN      

Koffie • Thee • Espresso   2,50  

Verse muntthee • Verse gemberthee  3,00    

Cappuccino   2,75   

Dubbele espresso  4,00    

Latte macchiato • Koffie verkeerd 3,00    

Warme chocomel  3,50 

Slagroom   0,75    

Honing 0,20 

Koffie compleet 6,50 

  • koffie naar keuze met 4 zoete lekkernijen  

 

FROZEN CAPPUCCINO      

Classic • Hazelnoot • Karamel of 

Witte chocolade   6,50  

 

FRISDRANKEN      

Pepsi Cola • Pepsi Max   2,75    

Lipton Ice Tea Sparkling • Green   2,75   

Sprite • Cassis • Sisi • Ginger Ale    2,75   

Tonic • Bitter lemon • Rivella    2,75  

Tonic • Elderflower     3,75 

Sourcy plat • bruis   2,75   

Sourcy plat • bruis 0,75  5,50   

Crodino     3,00 

 

SAPPEN & ZUIVEL 

Verse jus d'orange    3,75  

Biologische appelsap    3,25 

Biologische appel-vlierbessap    3,25 

Tomatensap     3,25 

Biologische smoothie mango-banaan     3,50 

Fristi • Chocomel  3,00 

Melk • Karnemelk  2,00 

BIJ DE BORREL 
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Borrelplank • nacho's • olijven • nootjes  

 • kaas uit de regio • flatbread • smeersels  

 • Hoge Veluwse droge worst     17,50 

Bitterballen • "beter leven" • mosterd  

  • 8 stuks • (ook vegan verkrijgbaar)    7,50 

Bittergarnituur • 12 stuks    9,50   

Groenteloempia's • 10 stuks    5,50  

Warm flatbread • Hummus • Baba ganoush 

  •  Muhammara    7,00  

Portie droge worst • Hoge Veluwe    6,50 

  (Deze worst is ook in onze winkel te koop)  

Portie belegen kaas • grove mosterd    5,50  

Portie olijven • Provençaals gekruid    4,00  

 

LIMONADES RUSSEL & CO 

Spiced Orange  3,50 

  • kurkuma en gember  

Botanical Rose 3,50 

  • vleugje rose en smaak van citroenen  

Sicilian Lemon  3,50 

  • citroen en komkommer  

 

BIEREN 

Heineken Star Bottle    3,00  

Birra Moretti    3,25 

Affligem Blond • Dubbel • Tripel    4,50 

Radler 0.0 • Heineken 0.0  3,00 

Paulaner Weissbier alcoholfrei 0.5L  6,00 

Paulaner Weissbier Hefe Weizen 0.5L   6,00 
 

 

COCKTAILS 

Aperol Spritz • sinaasappel   8,50  

G&T • Gin • jeneverbes • citroen  

  • Elderflower tonic    8,50 

Fizz • Crodino  • sinaasappel  

  • Elderflower tonic • (alcoholvrij)    6,50 

G&T • Alcoholvrije gin-tonic  

  • steranijs • sinaasappel     6,50 


