
 

VOORGERECHTEN     Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Broodmix brood met kruidenboter      € 3,95 

Broodmix deluxe verschillende soorten brood en crostini’s  

met 3 dips           € 5,95  

Italiaanse tomatensoep basilicum crème, paprika en courgette V € 5,95 

Pastinaak crème soep droge worst en tuinkers    € 5,95 

Bonbon van Seranoham gevuld met walnoten en appel pompoen 

chutney           € 9,25 

Gerookte forel zoetzure venkel, bieslook crème en croutons    € 8,75 

Carpaccio met herfstsalade truffel mayonaise, pompoenpitjes en  

Parmezaanse kaas           € 10,50 

Tartaar van gele bietjes en geitenkaas op gegrilde brioche toast  

met gebrande hazelnoten crunch en honingmosterd saus V  € 7,75 

Proeverij van diverse voorgerechten       € 11,50

  

HOOFDGERECHTEN 
Schnitzel met stroganoffsaus       € 16,75 

Gegrilde runder rib-eye (300 gram) met stamppotje van  

knolselderij en rucola met rozemarijn jus        € 23,75 

Gekonfijte eendenbout in ganzenvet met een crème van  

pastinaak, paddenstoelen en chutney van rode ui      € 19,25 

Surf, Turf runder sukade, zoete aardappel friet met port jus en  

gekruide gamba spies        € 20,75 

Herten stoofpot met kruidkoek, rode kool en aardappelpuree   € 18,25 

Vis van de dag met bijpassende garnituren  

vraag uw gastheer/vrouw        €  

Kruiden risotto met gegrilde groenten, paddenstoelen en  

zwarte knoflook crème   V        € 16,75 

Taartje van pompoen, prei en sesamzaad met basilicum saus V  € 16,75 
 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten, gebakken aardappelen  

en een frisse rauwkost 

 

 

 



 

           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 
Witte chocolade mousse met gekonfijte sinaasappel en  

kletskoppen         € 7,75 

Warme stoofpeertjes met stroopwafelijs en slagroom  € 6,75 

Coupe boerenjongens met advocaat, vanille ijs en  

koek crumble         € 7,25 

Warme wafel met gele bakkersroom en  kersen    € 7,25  

Koffie after dinner met likeur naar keuze en diverse  

lekkernijen          € 7,50 

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

 

 

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. 


