
 

VOORGERECHTEN 
Broodmix verschillende soorten brood en crostini’s met dips  € 5,75 

Italiaanse tomatensoep basilicum crème, paprika en courgette V € 5,75 

Zwolse Mosterdsoep chorizo, bosuitjes en croutons   € 5,75 

Gerookte kip lavendel mayonaise, krokante ui en zoetzure radijs € 9,25 

Gerookte Zalm wasabi crème, sesam kletskop en gemarineerde                   

rode bietjes          € 10,25 

Carpaccio basilicum crème, gemengde salade, Parmezaanse kaas,    

geroosterde pitjes en zongedroogde tomaatjes    € 9,75 

Gamba’s in chili olie gebakken, mango salsa, gemengde salade,  

mosterd dille olie en kappertjes      € 10,50

  

 

HOOFDGERECHTEN 
Schnitzel met gebakken ui, champignons, spekjes en oversmolten  

met kaas          € 16,50 

Spare-ribs afgelakt met BBQ appelstroop       € 17,50 

Gemarineerde kippendijen op een bedje van zoetzuur, pinda  

gember saus, kokos crumble en kroepoek      € 16,75 

Si-Es-An burger luchtige chili bol, sla, bacon,  

runder burger (200 gram), cheddar kaas, uienchutney en tomaat € 17,50 

Biefstuk van Uut ’t Veld,(200 gram) met pastinaak crème en tijm jus € 21,75 

Gebakken zalm met seizoen groente en citroengras botersaus  € 19,50 

Verse groente quiche van het seizoen met parelcouscous,  

gemarineerde zontomaatjes, groene kruiden en saffraan crème V  € 15,75

     

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten en gebakken aardappelen  

en een frisse rauwkost 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 
 

 

 



 

        KIDS 
Tomatensoep met verse groente     € 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 
Brownie met amandelschaafsel, ruby choco schotsen,  

karamel crumble  en pistache roomijs    € 7,75 

Bladerdeeg taartje met citroen mascarpone crème,  

verrassingssuiker en passie meringue     € 6,75 

Coupe vanille ijs 2 bollen verse slagroom en warme  

bosvruchten        € 6,75 

Frambozen parfait met gemarineerde ananas van roze   € 7,25 

pepers en steranijs en tuille       

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 
Huisgemaakt gebak (vraag uw gastheer/vrouw)   € 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. 


