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Brand pilsener 0,25

€ 3,30

Brand pilsener 0,5

€ 6,00

Texels Skuumkopke 0,3

€ 5,00

huis wi j n e n
Glas witte huiswijn (Grillo, Sicilië)

€ 4,50

Glas rode huiswijn (Nero d’Avola, Sicilië)

€ 4,50

Glas rosé huiswijn (Rosato, Sicilië)

€ 4,50
NIEUW

Picknic

chterbos
k in het Slo

Met een goed gevulde picknick-mand het bos
in, genieten van lekkere vers belegde broodjes,
versgeperst sap en alles wat het Slochterbos
te bieden heeft...

Lees er meer over op de-boerderij.net/picknick

hig h te a
VANAF 2 PERSONEN
Onbeperkt (gedurende 2 uur) thee
drinken en verrast worden met allerlei
zoete en hartige hapjes, met o.a scones,
brownies & sandwiches voor € 21,50
per persoon.

O P R E SE R V

ERING

€ 21,

50
p.p.

ARRANGEMENT
Bezoek het museum en geniet
van een high tea voor maar € 25,50.

DE BOERDERIJ BIEDT MEER
Heerlijk lunchen in ons sfeervolle Grand Café, picknicken in het bos
of genieten van lekkere huisgemaakte taart na een bezoek aan het
museum of (lange) wandeling.
Onze prachtige locatie leent zich daarnaast uitstekend voor uw diner,
receptie, zakelijke bijeenkomst of (bruilofts-) feest.
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OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
CONTACT
Telefoon: 31 598 42 12 80
E-mail: info@de-boerderij.net

Rekeningen worden per tafel opgemaakt, apart afrekenen is niet mogelijk

LUNCH
kaart

so e p e n

v oor bi j de borrel

eren we
chten serv r
Lunchgere
0
.0
t 16 uu
van 12.00 to

Groninger mosterdsoep

€ 6,95

Soep van de chef

€ 6,

Met appel en droge worst
Wisselende soep

95

Soepen worden geserveerd met brood en gezouten roomboter

b r oo d

Onderstaande gerechten worden (standaard) geserveerd op boerenlandbrood
Op verzoek serveren wij wit-of glutenvrij brood

Oude kaas met mango-rode peperchutney,
walnoot en tomaat

€ 8,

Roombrie, tomaat, appel, noten en honing (warm)

€ 9,25

Pulled chicken met rode ui, en tomaat

€ 9,25

Zalmtartaar, rode ui, komkommer en
wasabimayonaise

€ 9,50

Carpaccio, rode ui, tomaat, parmezaanse kaas
en pestomayonaise

€ 9,50

95

€ 5,50

Brood met smeersels

€ 7,00

Portie kaas

€ 6,00

Bitterballen met mosterdmayonaise (8 stuks)

€ 8,00

Kaasstengels/vlammetjes/chickenbites (8 stuks)

€ 8,50

Huisgemaakte nacho’s uit de oven met kaas,
crème fraîche, tomatensalsa en bosui

€ 9,50

Borrelplank, met o.a. brood, kaas, olijven en
warme hapjes

€ 17,50

v oor bi j de kof f i e

Voeg verse
e!
slagroom50 to
€ 0,

Appeltaart

Huisgemaakte taart (wisselend)
Brownie

k las s i e ke rs

Twee rundvleeskroketten, geserveerd met
mosterdmayonaise

elijk bij
Decafé mog 0,25
+€
,
es
ffi
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Koffie

€ 8,95

Twee kaaskroketten, geserveerd met
mosterdmayonaise

€ 9,25

Proeverij van de Boerderij (12-uurtje), met
mosterdsoepje, rundvleeskroket en gebakken ei

€ 12,50

Crispy chicken burger met spek, zoetzure groentes,
tomaat en pepermayonaise + frietjes € 3,00

€ 14,50

Roombrie met appel, zoetzure groentes, noten
en honing

€ 14,50

Pulled chicken met zoetzure groentes en tomaat
Zalmtartaar met zoetzure groentes en
wasabimayonaise

€ 3,75

€ 2,75

Espresso

€ 2,75

Cappuccino

€ 3,25

Latte macchiato

€ 4,00

Cafe au lait

€ 3,80

Thee

€ 2,75

Verse muntthee

€ 4,00

Verse gemberthee
Warme chocolademelk

maal ti j ds al a des

€ 3,75
€ 3,25

warm e dranken

Onderstaande gerechten worden (standaard) geserveerd op boerenlandbrood
Op verzoek serveren wij wit-of glutenvrij brood

Voeg
e!
slagroom50 to
€ 0,

koude dranken

€ 4,00
€ 3,00

€ 2,75

€ 14,50

Cola, Cola zero, Sinas, 7-up, Cassis, Bitterlemon,
Rivella, Tonic, Sourcy Rood, Sourcy Blauw

€ 15,00

Ice-tea (Lipton Sparkling of Lipton Green)

€ 2,95

Melk, Karnemelk

€ 2,75

Fristi, Chocomel

€ 2,85

Jus d’orange, Appelsap, Ginger Ale

€ 2,85

Salades worden geserveerd met brood en gezouten roomboter

t osti ’ s u i t de pa n

Portie gemarineerde olijven

Geserveerd
p
met ketchu

Ham en kaas

€ 6,50

Verse jus d’orange

Oude kaas, tomaat en ui

€ 7,25

Tomatensap

Roombrie, spek en honing

€ 8,25

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie? Meld het ons!

klein € 3,25

groot € 4,50
€ 2,85

