
 

VOORGERECHTEN 
Broodplank met 3 verschillende dips      €   5,75 

Lekkernijen op een plank o.a. gevulde champignon, gerookte zalm  € 13,75 

gedroogde hammetjes, gemarineerde olijven, crostini’s, soepje   

(vanaf 2 personen te bestellen)    

Runder carpaccio truffelmayonaise, croutons, parmazaanse kaas  € 10,25 

en hazelnoot crunch     

Terrine schweinehaxe appelchutney, geroosterde tuinboontjes €   8,75  

en kruidnagel mayonaise    

Gerookte zalm wasabi creme, sesamkletskoppen en bietjes  €   9,75 

Brie gepaneerd in pistache crunch abrikozen briochebrood  €   7,75 

en vijgen compote V 

Mosterdsoep met droge worst en prei     €   5,75 

Romige kerrie courgette soep met croutons en kruiden V  €   5,75 
soepen worden geserveerd met brood en roomboter 

 

HOOFDGERECHTEN 
Schnitzel met gebakken paprika, ui, spek en gesmolten kaas  € 17,75 

Duo van biefstuk en gestoofde rundersukade     € 22,50 

op een bedje van pastinaak crème, paddenstoelen en truffeljus   

Wildstoof met Gramsberger slatmans koek knolselderij, wortel, € 18,25   

witlof en zoete aardappel    

Buikspek 2,5 uur gegaard in specerijen, thijmjus, ui, pompoen  € 17,50 

en appelchutney   

Si-Es-An Burger chili brood bol, sla, bacon,      € 17,50 

runder burger{200 gram},uien chutney, tomaat en cheddar kaas   

Vis van de dag bijpassende garnituren,      € 

vraag de bediening voor meer informatie      

Varkens oester omwikkeld met spek gegratineerd   € 20,75 

met blauw schimmel kaas en seizoens groente     

Taartje van pompoen prei, walnoten, knoflook met kruiden crème V€ 16,75 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met  

frieten, gebakken aardappelen, warme groenten en 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, remouladesaus, friet     € 5,00 

 

NAGERECHTEN 
Parfait van kaneel stoofpeertjes, koek crumble, caramelsaus  € 7,75 

Brownie stroopwafelijs, ruby choco schotsen en verse slagroom € 8,75 

Taartje van amandelspijs en rozijnen, met      € 8,25 

vanille-ijs en sinaasappel tuille  

Coupe bosvruchten vanille-ijs, frambozensorbetijs   € 7,75 

en verse slagroom 

Aangeklede koffie met likeur, koffie, bonbons    € 7,50 

Kinderijs 2 bollen vanille-ijs, slagroom, kleine verrassing   € 3,75 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 


