Menu
Honger als een paard?
2 runderstoofvlees kroketten op brood 					
(ook als pittige groentenvariant te verkrijgen)

Krachtvoer
€7.50

Portie stoofvlees bitterballen							€ 6.50
“Messeklever” boerenkaas met grove mosterd				€ 4.25 *

2 sneeën bruin brood met jam/pindakaas					€ 4.50 *
Droge worst uit Drenthe met grove mosterd					€ 5.50 *
					
Boers 12-uurtje 										€ 8.75 *		
Boerenkaas en droge worst op een plankje					
€ 6.50 *
Snee brood met kroket, klein kopje soep, halve tostini
2 Gluttinibroodjes met hummus, zongedroogde tomaat, rauwkost € 8.50

Paradepaardjes

De hele kudde
Uitgebreid Theehuis assortiment (vanaf 2 personen) 			
Ook geheel vegetarisch verkrijgbaar!

Tostini met oude kaas, bospaddenstoelen, sambal 			

€ 7.00 *

Tostini met tonijn, pesto, rucola, dille mayonaise, ui 			
en oude kaas

€ 7.00

Boerentosti van bruin landbrood, pesto, mozzarella, 			
oude kaas, salami, lente ui, zongedroogde tomaat

€ 7.00

€ 11.50 p.p.

Zoet: 3 x zoetigheid van onze gastvrouwen
Hartig: Mini tostini’s, “Messeklever” boerenkaas,
droge worst en stoofvlees bitterballen

Voor veulens
Broodje pindakaas of jam 								€ 2.50

Soep
Soep van de dag met groenten uit eigen moestuin				
Wordt geserveerd met een snee boerenbrood met kaas

Portie Hollandse poffertjes 								€ 3.75
€ 4.50 *

1 runderkroket op brood								€ 3.75

Vegetarisch
*

Bevat biologische producten
Veganistisch, gluten- en lactosevrij

in samenwerking met

Koffie enzo
Koffie & choco

Wijn

Koffie 											€ 2.10 *
Cappuccino										€ 2.40 *
Koffie verkeerd 										€ 2.40 *
Latte 											€ 2.95 *
Espresso 											€ 2.10 *

L’arjolle 											€ 4.25 *
(rood, wit en rosé)

Naast gewone melk hebben wij ook havermelk voor in de koffie!
Warme choco 										€ 2.95
Slagroom 											€ 0.50

Thee

Thee 												€ 2.00 *
Potje thee (2 kopjes)									€ 2.75 *
Verse muntthee 										€ 2.95 *
Gemberthee 										€ 2.95 *

Voor erbij...
Appeltaart van de gastvrouw							€ 3.95
Worteltaart van de gastvrouw							€ 3.75
Luxe seizoenstaart van de gastvrouw						
€ 4.50
Cake van de gastvrouw 								€ 1.75
‘Ans bakt puur’ taartje het seizoen						
€ 5.50 *

Bier
Amstel 											€ 2.50
Heineken 0.0 										€ 2.50
Seizoensbier 										€ 4.50
Affligem blond 										€ 4.75
Affligem dubbel 										€ 5.00
Affligem trippel 										€ 5.00

Fris
Frisdranken 										€ 2.20
Ice tea 											€ 2.50
Flevo appelsap 										€ 2.75 *
Diksap 											€ 1.00 *
Zin in een ijsje? Vraag binnen naar ons assortiment!
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