Salades:
Salade stoofpeer

Bij de borrel:
€ 11,50

Gemengde salade met stoofpeer,
brie, Balsamico, honing en pijnboompitten

Stapelsalade

€ 9,50

kleurrijke salade van gemengde sla,
maïs, rode ui, kidneybonen met
een dressing op basis van stoofpeersap

Rundvlees bitterballen
Ambachtelijke bitterballen
van natuurrunderen

Groente bitterballen
Mandje brood en zo

Stamppot koekjes
wisselende stamppotten

voor 2 personen

€17,50

Bestaat uit olijven, blokjes kaas,
diverse vleeswaren, huisgemaakte roomkaas,
broodstengels en pesto

Nagerecht:
€ 6,50

met brie, pijnboompitten en een dressing
van Balsamico en honing

Boerenyoghurt

€ 6,50

een mix van Gildebruin en
maïsbrood met roomkaas,
olijven en pesto

Borreltijd:

Carpaccio van stoofpeer

€ 8,50

Ambachtelijke bitterballen
vegetarisch

Stamppot koekjes:
€ 7,50

€ 8,50

€ 5,50

Yoghurt gemaakt van onze eigen melk
Met honing en walnoten
of fruit
of granola

Ons seizoenbier komt van Stadsbrouwerij “De Hemel” uit Nijmegen.
Voor de koffie hebben wij onze eigen melange van koffiebonen.
Het is een combinatie van Arabica bonen uit Brazilië en Guatemala en
Robusta bonen uit Indonesië. Deze worden gebrand in
Koffiebelevingscentrum te Velp.
De zalm wordt gerookt op Landgoed Doornik in Bemmel.

Allergenen:
Hee# u een voedselallergie?
Of mag u bepaalde producten niet eten?
Geef het bij het opnemen van de bestelling
aan de bediening door.
Zo kunnen wij goed rekening houden met uw
wensen.

Ons brood wordt gebakken door Bakker
Hans De echte bakker uit Groesbeek.

Bijna alle verse producten
worden geleverd via
Oregional streekproducten.
Dat betekent dat zij
geproduceerd zijn binnen een
straal van 50 kilometer.

Sandwiches:

Tosti en zo:

Broodkeuze: Gildebruin, Groesbeekse Potmik
of maïs brood

Broodkeuze: Gildebruin, Groesbeekse Potmik
of maïs brood

Sandwich Roomkaas

Boerentosti

€ 6,25

€ 5,50

huisgemaakte roomkaas met bieslook

met ham en/of kaas

Sandwich Ham

Luxe Boerentosti Zalm € 6,00

€ 8,50

beenham, honing mosterdmayonaise, stoofpeer
en rucola

met gerookte zalm, brie en tomatensalade

Sandwich Brie

Oudhollands recept van gebakken brood met
poedersuiker en kaneel

€ 8,50

Brie, honing, walnoten, rucola en een compote
van stoofpeer

Sandwich Zalm

€ 10,25

gerookte zalm, mayonaise, tomaat, avocado en
een spiegelei.

Wentelteefje zoet
Wentelteefje hartig

€ 15,00

Thee of koffie
met een proeverij van een kopje soep,
roerei vegetarisch of boerenspek en een
stapelsalade

Kinderlunch: € 3,25
Een halve portie

Boerentosti of
Wentelteefje zoet of hartig

€ 6,50

Oudhollands recept van gebakken brood met
spek en kaas

Roerei vegetarisch

Lunchtijd:

€ 5,50

€ 5,50

met kastanje champignons, rode ui en
rozijnenbrood

Roerei boerenspek

€ 5,50

met spek, kastanje champignons, rode ui en
rozijnenbrood

Soep:
Uiensoep

€ 5,50

met kaaskrokantje en desembroodje
bruin of wit

Soep van de dag
€ 5,50
Verse kruidenbouillon
€ 4,50
met desembroodje bruin of wit

Warme dranken:

Frisdranken

Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Cappuccino XL
Latte macchiato
Latte macchiato XL

€ 2,30
€ 2,30
€ 2.80
€ 2,60
€ 2,60
€ 3.50
€ 3,25
€ 4.00

Spa Rood/ Blauw
Cola, Cola light, Zero
Fanta, Sprite, Cassis
Mooijsap Appel, Appel/peer
Lipton Ice Tea/ Green
Rivella, Ginger Ale

Thee
Verse Munt thee
Verse Gember thee
Warme Chocolade melk

€ 2,30
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,50

€ 2.00
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,40
€ 2,65

Op de tap:
Hertog Jan Pilsener 19cl
€ 2,60
Herfstbock van De Hemel € 3,50

Uit de fles:
Gebak en zo:
Allemaal huisgemaakt
Oma’s Appeltaart
€ 3,25
Slagroom
€ 0,50
Cheesecake *
€ 3,50
Cupcake/muffin *
€ 3,25
* wisselende smaken, vraag de bediening
naar de keuze

Bavaria Radler 0.0 %
Bavaria Radler 2.0 %
Bavaria
0.0 %
Hoegaarden Wit
Leffe Bruin
Hertog Jan Weizener
De Engel van De Hemel

€ 2,95
€ 2,95
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70

Huiswijnen:
Theetijd:

€ 7,50

Thee of koffie
met een proeverij van cheese cake,
cupcake/muffin en een mini sandwich
naar keuze

Wit:
Moscato
Chardonnay
Pinot Blanc
Rood:
Cabernet
Merlot
Rosé:
Syrah

€ 3,70/ € 18,95
€ 3,95/ € 19,50
€ 3,70/ € 18,95
€ 3,70/ € 18,95
€ 3,70/ € 18,95
€ 3,70/ € 18,95

