
 

VOORGERECHTEN 
Broodplank met 3 verschillende dips      € 5,50 

Carpaccio pestomayonaise, geroosterde nootjes en salade  € 9,50  

Gamba’s tomaten salade en kruidenmayonaise    € 9,75 

Mosterdsoep chorizo, bosuitjes en croutons    € 5,50 

Bospaddenstoelen bouillon fijngesneden bieslook V   € 5,50 

Zalm* dungesneden zalm, kappertjes, saffraan mayonaise  € 9,25 

Beenham* lauwwarme beenham, gemengde sla,     € 8,25 

honing-mosterd saus 

Geitenkaas* gebrande geitenkaas met honing V    € 8,75 
 

* Deze gerechten kunt u als maaltijdsalade bestellen,  

ze worden dan geserveerd met brood en boter (€ 5,00 extra) 

 

HOOFDGERECHTEN 
Schnitzel met champignonroomsaus       € 15,50 

Boerenschnitzel gebakken uien, spek, champignons   € 15,95 

Rib-eye met zomerse groenten en verse kruidenboter   € 18,25 

Spare-ribs afgelakt met ketjap marinade,   

Barbecuesaus en kruidenmayonaise      € 15,75 

Saté van kippendijen, satésaus, kroepoek en atjar-tjampoer  € 15,75 

Mix-grill 3 verschillende vleessoorten en 2 dips    € 18,75 

Hollandse biefstuk van Uut ’t Veld, met verse groenten 

en huisgemaakte kalfsjus       € 19,75 

Kabeljauwfilet met risotto, rucola, prei en botersaus   € 17,75 

Gamba’s met noodles, verse groenten en mosterd dille saus   € 16,75 

Champignons gevuld met kruidenroomkaas, broodkruim  

en ratatouille V          € 14,50

     

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten en gebakken aardappelen  

en een frisse rauwkost 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 

 



 

KIDS 
Tomatensoep met balletjes      € 3,00 

Puntzakje friet fritessaus, appelmoes en     € 4,00 

keuze uit kroket, frikandel of kipnuggets 

Poffertjes poedersuiker       € 4,00 

Kibbeling frietsaus, friet       € 5,00 

 

 

NAGERECHTEN 
Dame blance vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom   € 6,50 

Sorbet diverse smaken sorbetijs, aarbeiensaus, slagroom € 7,50 

Aardbeienijs met verse aardbeien, poedersuiker,   € 6,75 

slagroom met mint 

Aangeklede koffie met likeur en een koffie soort na keuze € 7,50 

Kinderijs 2 bollen vanille-ijs, slagroom, kleine verrassing  € 3,25 
 

 

VOOR BIJ DE KOFFIE / BORREL 
Luikse wafel met warme kersen en slagroom   € 3,75 

Appelgebak  met slagroom      € 3,75 

Bitterballen met mosterd (8 stuks)     € 4,00 

Bittergarnituur met bijpassende dips (10 stuks)   € 6,00 

Nacho’s gegratineerd met kaas en tomatensalsa   € 5,75 

Boerenplank voor 2 personen      € 9,75 

(combinatie van warme en koude hapjes) 

Borrelplank ‘Bourgondiër’ voor 2 personen    € 15,00 

(Luxe borrelplank met diverse lekkernijen) 

 

Bij Brasserie De Boerderij kun je naast lunch en diner ook terecht voor 

partijen, vergaderingen, zakelijke arrangementen en meer. Het hele jaar 

door bieden wij verschillende mogelijkheden aan.  

We vertellen je er graag over. 

 


