VOORGERECHTEN
Broodplank met 3 verschillende dips
Carpaccio met basilicummayonaise , oude kaas
Paté van varken & rund truffelmayonaise, appelchutney,
tramazini toast
Gemarineerde zalm met citroen crème fraiche, rode ui,
knoflook croutons
Herfst salade rauwe bietjes, geroosterde tuinbonen,
abrikozen, blauwe kaas, mosterd dille dressing V
Mosterdsoep chorizo, croutons
Bospaddenstoelen bouillon met stoofvlees
Gemberpompoensoep met prei, zongedroogde tomaatjes,
crostinies
Proeverijtje combinatie van verschillende gerechtjes

€ 5,75
€ 9,50
€ 8,25
€ 9,75
€ 8,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75
€ 10,75

HOOFDGERECHTEN
Procureur steak gemarineerd in rode pesto
€ 17,25
Rundersukade crème van pastinaak, gebakken paddenstoelen
€ 18,25
Gekonfijte eendenbout zoeteaardappel, krokante uitjes, rodewijnjus€ 18,25
Schnitzel spek, ui, paprika, champignons
€ 16,25
Hollandse biefstuk van Uut ’t Veld, citroen thijmjus
€ 21,25
Gambaspies gemarineerd in chilisaus, op gestoofde groenten
€ 16,75
Roodbaars bieslook crème, korst van chorizo
€ 17,75
Polenta gegratineerd met brie, verse groente V
€ 15,75
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frieten, gebakken aardappelen en frisse
rauwkost

KIDS
Tomatensoep met balletjes
Puntzakje friet fritessaus, appelmoes en
keuze uit kroket, frikandel of kipnuggets
Kinderpannenkoek met versiering
Kibbeling friet, fritessaus en appelmoes
Heeft u een allergie? Meld het ons!

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

NAGERECHTEN
Coupe boerenjongens vanille-ijs, advocaat, slagroom
Brownie karamelsaus, kaneelijs
Kwark van zuivelboerderij de Waard walnoten, honing
Sinasappel-kaneelparfait stoofpeertjes, koek crunch
Mini wafel warme kersen, vanille-ijs, slagroom
Aangeklede koffie met likeur en een koffie soort na keuze
Kinderijs 2 bollen vanille-ijs, slagroom, kleine verrassing

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 7,50
€ 3,25

VOOR BIJ DE KOFFIE / BORREL
Luikse wafel met warme kersen en slagroom
Appelgebak met slagroom
Bitterballen met mosterd (8 stuks)
Bittergarnituur met bijpassende dips (10 stuks)
Nacho’s gegratineerd met kaas en tomatensalsa
Boerenplank voor 2 personen
(combinatie van warme en koude hapjes)
Borrelplank ‘Bourgondiër’ voor 2 personen
(Luxe borrelplank met diverse lekkernijen)

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,00
€ 6,00
€ 5,75
€ 9,75
€ 15,00

HIGH TEA
*Heerlijk beginnen met een glaasje bubbel? € 4,00
*Diverse soorten thee
* Goed gevulde sandwiches
* Scones met clotted cream en jam
* Hartige hapjes
* Eventueel uit te breiden met een lekker warm hapje € 3,50
Alleen op reservering.
Minimaal een dag van te voren vanaf 2 personen. € 16,25 p.p.
Heeft u een allergie of speciaal dieet? Meld het ons!
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.

