
 

 

VOORGERECHTEN 
Broodmix verschillende soorten brood en crostini’s met dips  € 6,25 

Tomaten kruiden soep courgette en tomaat  V    € 6,50 

Kerrie kokos soep bloemkool en krokante ui  V           € 6,50 

Gravad lax huis gemarineerde zalm mosterd en dille, piccalilly,  

radijs en een sesam kletskop        € 9,75 

Carpaccio truffelmayonaise, gemengde salade, geroosterde pitjes, 

zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas    € 11,50 

Taartje van Serranoham en korstdeeg kweepeer met aceto  

balsamico stroop en rucola       € 9,25 

Salade brie gepaneerd in pistache crunch en vijgen compote V  € 8,75 

Proeverij van diverse voorgerechten      € 12,50 

 

HOOFDGERECHTEN 
Schnitzel met seizoengroente en stroganoffsaus    € 19,75  

Gekonfijte eendenbout met pastinaak crème, bietjes en een  

saus van kriekbier         € 22,75 

Duo van rund; zacht gegaarde sukade en biefstuk met morille saus  

en oesterzwammen        € 25,75 

Oosters gemarineerde kippendij met pindasaus, seroendeng,  

zoetzuur salade van spitskool, pompoen en peppadews    € 19,75 

Spies van gegrilde kophaas en paprika met chimi churry  € 21,25 

Truffel polenta met zoete aardappel, seizoengroente, chips 

en paddenstoelen  V - Vegan       € 17,75  

Wildstoof met kruidkoek en knolselderij crème     € 19,75 

Vis van de dag met bijpassende garnituren  

vraag uw gastheer/vrouw       Wisselende prijs 

   

Bij de hoofdgerechten wordt friet, gekruide oven aardappelen  

en een frisse seizoen salade op tafel geserveerd. U kunt altijd extra garnituren bij bestellen. 

 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 



 

 

NAGERECHTEN 
 

Taartje van lemon curd met koek crumble en een sorbet van  

bosbessenijs         € 7,50 

Speculaas crème brulee met vanille ijs en slagroom   € 7,75 

Brownie met straciatella ijs, slagroom en karamelsaus   € 7,50 

Witte chocolade mouse met stoofpeertjes      € 7,25 

Apfelstrüdel met vanille ijs en slagroom     € 5,25 

 

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. 

 

 

 

 
U kunt alleen per tafel afrekenen. 

 

 

 

 


