
MENU

Dranken 

Koffie €   2,75
• met warme melk € +0,50
Thee €   2,75
Thee uit de kruidentuin €   3,00
Limonade van fruit uit de tuin 
• met plat water €   2,50
• met bruiswater €   2,75

Versnaperingen

Taart van de dag vanaf: €   4,50
Appel of fruitcake  €   3,50
Cakejes/ gezonde muffins vanaf: €   3,00
Notelaartje €   3,00
Koeken vanaf: €   2,00
Sorbetijs van fruit uit de tuin1 bolletje €   2,00

 2 bolletjes €   3,50
 3 bolletjes €   5,00

Toef slagroom €   0,50

Op reservering:

Soep met brood €   6,50
Clubsandwich + rauwkost vanaf: €   5,50
Groente pannenkoek vanaf: €   7,50
Salades van het seizoen vanaf: € 12,50

Arrangement voor tussendoor: 
(vanaf 4 personen)

Koffie/thee compleet: € 12,50
♦ 3 zoete hapjes
Koffie/thee extra compleet € 17,50
♦ 5 hapjes (zoet en/of hartig)
Koffie/thee royaal: € 22,50
♦ 7 hapjes (zoet en/of hartig)

(H)eerlijke smaken 
Wij houden van lekker en puur eten, dus ook onze 
versnaperingen en lekkernijen zijn puur en eerlijk 
gemaakt van producten geplukt uit de tuin. Aangevuld 
met producten uit de regio en als het kan zo duurzaam 
mogelijk.

Fairtrade is niet alleen ver weg (zoals onze koffie, thee en 
cacao) maar ook dichtbij zoals kaas, vlees en groenten 
rechtstreeks van de boer. Met aandacht voor 
ambachtelijke bereide producten en dat proef je


Lunch arrangementen 

Boeren high tea (lunch): € 39,50 
(te reserveren vanaf 6 personen)


♦ koffie/thee onbeperkt
♦ scones met huisgemaakte jam en room
♦ diverse zoete en hartige hapjes van het seizoen
♦ mini sandwiches
♦ mini salade
♦ fruit op een stokje of rauwkost
♦ (fruit)soepje van het seizoen

Boeren koffie tafel: € 27,50 
(te reserveren vanaf 6 personen)


♦ koffie/thee onbeperkt
♦ taart van het seizoen
♦ hartige sandwich met huisgemaakt beleg
♦ zoete sandwich of muffin
♦ soep van het seizoen
♦ groente pannenkoek/wrap

Boeren lunch, puur smaak uit de streek: € 22,50 
(te reserveren vanaf 6 personen):	 	 


♦ diverse soorten brood
♦ echte boter
♦ huisgemaakte hummus 
♦ eiersalade
♦ huisgemaakte jam
♦ rauwkost/salade of soep
♦ vers fruit; bolletjes ijs of taart van het seizoen

Picknick in de boomgaard: € 27,50 
(te reserveren vanaf 6 personen)


♦ 2 sandwiches met huisgemaakt beleg
♦ salade in een potje
♦ vers fruit
♦ gezonde muffin of fruitcake
♦ flesje sap of melk
♦ thermoskan thee

Op stap met een knapzak: € 22,50 
(te reserveren van 6 personen)


♦ lunchpakketje met 2 sandwiches 
♦ krentenbol of muffin
♦ vers fruit
♦ flesje fruitwater 
♦ thee


