
 

Heeft u een allergie? Meld het ons!  
SOEPEN geserveerd met brood    

Mosterdsoep chorizo, croutons      € 5,95 

Tomatensoep, paprika, courgette  V        € 5,95 
 

 
RUSTIEKE BROODJES (bruin of wit) 
Carpaccio pestosaus, Parmezaan en geroosterde nootjes  € 8,75 
Gerookte forel kappertjes en bieslook mayonaise    € 8,75 
Beenham honing-mosterd saus      € 7,75 
Geitenkaas gebrande geitenkaas met honing V    € 7,75 
Gezond ham, kaas, tomaat, komkommer     € 8,75 
2 rundvleeskroketten met Zwolse mosterd     € 8,75  

Kinderbroodje met zoet of hartig beleg     € 2,50 

 

TOSTI’S     
Boerentosti ham en/of kaas       € 5,75 
Hawaï tosti ham, kaas en ananas      € 6,75 
Italiaans tosti salami, mozzarella, zontomaat en pesto   € 6,75 
Kindertosti ham en/of kaas       € 4,- 
     

 
EI-GERECHTEN 
12uurtje kleine uitsmijter, kroket met brood en een soepje  € 10,50 
Trio uitsmijter met spek ham en/of kaas     € 7,75 

 

CHICKEN WRAP met kipvingers, rode ui zongedroogde   € 7,75 

tomaatjes en mosterdmayonaise 

 
SALADES (wordt geserveerd met brood en boter) 
Gerookte zalm & forel bieslook mayo, zoetzure venkel en croutons € 15,75 
Brie krokante spek, gebrande pitjes en mosterd dille dressing            € 13,25 
Serano ham uien chutney, en gebakken paddenstoelen   € 14,25
        

 
 
 
 



 

 
LEKKER VOOR BIJ DE BORREL 
Bitterballen met Zwolse mosterd (8 stuks)     € 4,00 
Bittergarnituur met bijpassende dips (10 stuks)    € 6,00 
Nacho’s gegratineerd met kaas en tomatensalsa    € 6,50 
Boerenplank 2 personen (combinatie van warme en koude hapjes)              € 11,50 
Borrelplank ‘Bourgondiër’2 personen (Luxe borrelplank met lekkernijen) € 16,75 
 
 

HUISGEMAAKT GEBAK 
Vraag uw gastheer/vrouw        € 4,10 
 

HIGH TEA 
Vanaf 2 personen is het mogelijk om een heerlijke high tea te          € 16,25 p.p. 
nuttigen. Diverse lekkernijen waaronder: scones, sandwiches,  
zoet en hartig. Uit te breiden met een glaasje bubbels vooraf  
en een warme snack. 
Alleen op reservering 

 

WANDEL/FIETS ARRANGEMENT 
Start met een 2 gangen lunch en ga er vervolgens op uit voor een    € 18,50 p.p. 
fanatieke tocht. U krijgt een verse smoothie mee voor onderweg.  
Bij terugkomst staat er nog een hapje en drankje voor u klaar. 
Alleen op reservering 


