DRANKENKAART
WARME DRANKEN
Koffie
Decafé koffie
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocomelk
Slagroom
Thee
Verse muntthee
Verse gember-citroen thee
Verse sinaasappel-tijm thee

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,70
€ 3,10
€ 2,70
€ 0,45
€ 2,30
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Koffie deluxe

€ 8,00

DRANKENKAART
Dubbelfriss
Ginger ale
Fristi
Chocomelk
Flesje melk/ karnemelk
Ranja
Kan Ranja

€ 2,50
€ 2,70
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 1,00
€ 4,00

BIEREN
Brand pilsener 0,25L 5%

€ 2,75

Is een Nederlands pilsbier dat wordt gebrouwen in Wijlre.
Het is een lichtblond bier met aangename hopbitterheid.

Radler 0.0% of 2.0%

€ 3,00

Is een dorstlessende mix van Amstel bier
en sprankelend citroenwater.

Heineken 0.0%

€ 3,00

een alcoholvrij bier met een verfrissend en fruitige smaak
dankzij Heineken’s unieke A-gist, gecombineerd met een
zacht moutige body.

Met bonbons, slagroom & een likeur naar keuze

Texels Skuumkoppe 7,5%

Irish coffee (Irish whiskey)
Spanish coffee (Likeur 43)
Italian coffee (Amaretto)
French coffee (Cointreau)

Is een speciaal bier met een volle smaak. ‘s Zomers een
stevige, frisse dorstlesser en `s winters een heerlijk
doordrinkbier.

€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75

KOUDE DRANKEN
Coca cola / zero
Chaudfontaine rood / blauw
7up
Sinas
Cassis
Bitter lemon
Tonic
Ice Tea / Ice Tea Green
Rivella
Appelsap
Jus d’Orange

Affligem Blond 6,7%

€ 4,75

Is zacht, hoppig en mild met een gouden kleur en de echte
proever zal een zweem van citroen ontdekken

Avereester bieren
€ 2,30
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,50
€ 2,70

€ 4,25

€ 5,00

Brouwerij Avereest is gevestigd in Dedemsvaart,
Overijssel. Hier worden diverse biertjes gebrouwen
met elks een unieke smaak. Proef er eens één en
laat u verrassen.

Blonde Bertha 6,8%
Wie kent Bertha niet? Dit is een aangenaam ietwat
zoetig Blondje.

Dikke Bolle 8,5%
Een krachtige stier met een bijpassend biertype.
Gebrouwen met fijne mouten, hop en een kruidenmelange,
dat maakt deze kruidige tripel uniek.

Zin in een ander lokaal biertje?
Vraag onze gastheer/vrouw

DRANKENKAART
WIJNEN

OVER ONS

Witte wijn

€ 3,50

Claro Chardonnay-Sauvignon blanc
Hele frisse, fruitige en toch ronde volle wijn.
In stijl meer Chardonnay dan Sauvignon Blanc
maar juist die frisse kruisbes van de
Sauvignon geeft Claro wat extra spanning.

Witte wijn

€ 4,00

Pasqua le collezioni
Droge, levendige en verfrissende
Italiaanse pinot grigio

Rosè

€ 3,50

Claro Shiraz-Cabernet Sauvignon rosé Dit is een
heerlijke rosé met een stevige smaak.
Hij is pittig-fris met een volle smaak van aardbeien en
frambozen.

Rode wijn

€ 3,50

Claro Cabernet-Sauvignon Malbec
Vurige, paasrode diepe kleur en een warme geur van
cassis en ceder. Vol, rond en sappig met wat tannine
van de Cabernet en het zondoorstoofde van de
Malbec.

Zoete witte wijn

€ 3,50

Schmitt-Sohne Spätlese
Deze Spätlese is zoals de naam al zegt laat geplukt,
waardoor er meer suikers zijn gevormd en de wijn
zoeter is in vergelijking met andere wijnen.

Huiswijnen per fles

€ 17,00

Reestlander wit
Johanniter-Solaris

€ 25,00 (per fles)
Een droge frisse wijn met de smaak van appel,
kruisbes, ananas, citrus en een licht bittertje.
Reestlander Rosè
Regent

€ 25,00 (per fles)

Een droge frisse wijn met de smaak van kers, meloen
en bessen.

Reestlander rood
Barrique Regent

DRANKENKAART

€ 30,00 (per fles)

Een zachte, volle, droge rode wijn met milde zuren.
Lichte houttonen en kruidig in de afdronk.

Brasserie De Boerderij is gevestigd in een
karakteristieke oude boerderij van eind 1800 en
vormt het knusse hart van Camping Si-Es-An.
In de jaren 60 is de originele boerderij verbouwd
tot kantine van de camping.
Toen eind jaren 70 de tweede generatie het
familiebedrijf overnam is de boerderij uitgebreid
door de aanlopende drukte en vele activiteiten.
In 2015 is de boerderij opnieuw verbouwd door
inmiddels de derde generatie van de
familie Snoek-Keizer en is de kantine ontpopt in een
sfeervolle brasserie! De boerderij heeft zijn eiken
gebinten behouden en is voorzien
van een nieuwe riet gedekte kap.
Aan de noordkant vind u een prachtig terras met
heerlijke loungebanken waar u lekker in weg
kunt kruipen en genieten van het zonnetje.
Binnen kunt u heerlijk zitten in de sfeervolle
boerderij wat vroeger een stal is geweest.
Door de “gebruikte” gebinten kunt u zien dat er
vroeger dieren hebben geleefd. Neemt u plaats
en laat u verrassen door de heerlijke gerechten die
de keuken voor u bereid of geniet van een heerlijke
kop koffie met lekkernij die vers bereid zijn.
Op zoek naar een locatie voor het houden van
uw feestje, partij of vergadering?
Ook dit kan bij Brasserie De Boerderij.
Door de ligging midden in het natuurgebied
het Reestdal zijn wij een authentieke plek
voor het houden van uw feest.
De Boerderij beschikt over 2 ruimtes geschikt
voor diverse gezelschappen door middel van een
schuifwand kunnen wij de ruimtes ook samenvoegen.
De Boerderij is rolstoel toegankelijk en is voorzien
van een mindervaliden toilet.
Daarnaast is er voor kinderen binnen een kleine
speelhoek en hebben we buiten een
grote speeltuin waar zij kunnen spelen.
Meer informatie?
Vraag uw gastheer of vrouw naar de mogelijkheden.

