LUNCH GESERVEERD VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

SOEPJES

WARME BROODJES

Tomatensoep 5.00

2 kroketten brood 7.50

Tomatensoep met een hint van kaneel

Boerenbrood met 2 kroketten

Uiensoep 5.00

Lunchburger 9.50

Goed gevulde soep met variëteit aan kruiden

Soep van de Weekk 5.00

Voor de stevige trek met paddestoel, augurk
en huisgemaakte ketchup

Wekelijks wisselend in het seizoen

Tosti Ham kaas 4.75
Met beenham en Gruyèrekaas

SALADES

Bolognese 6.00
Met een heerlijke vulling van gehakt in tomatensaus

Paddestoelen 6.00

Pompoen, linzen, knoflook 7.75
Met linzen, walnoten, knoflook, honing en geitenkaas

Biet met gebakken camembert 7.75
Gebakken camembert met honing op verse
biet van de koude grond

Boerenaardappelsalade 7.75
Huisbereide salade met een bite van spek
en Friese droge worst

Gesorteerde paddestoelen met ontbijtspek en brie

Appel peer Roquefort 6.00
Belegd met Jona Gold appel en gegratineerd
met Roquefort kaas

SNACKS
Friet 3.75
Boerenfriet met schil

SANDWICHES

Geserveerd
met friet

Club Sandwich 9.50
Mooie klassieke sandwich met bacon, kip,
diverse groenten en huisgemaakte mayonaise

Fish sandwich 9.50
Sandwich op basis van zalm en avocado met cherrytomaat,
komkommer en huisgemaakte mayonaise

Veggie sandwich 9.50
Met aubergine, courgette, halloumi en heerlijke humus

BROODJES

Keuze uit
bruin- of
witbrood

Carpaccio 8.75
Vers brood belegd met carpaccio van Fries weiderund

Patat stoof 7.25
Boerenfriet met een stoof van Rendang
en een frisse salade van atjar

Borrelplank 2 personen 15.00
Diverse warme en koude snacks geserveerd met brood

Warm gemengd 7.50
Verschillende warme frituur snacks

Vlammetjes assorti 7.75
In de smaken traditioneel, saté en kip masala

Bitterballen 7.50
8 stuks geserveerd met mosterd

UITSMIJTERS/EI

Keuze uit
bruin- of
witbrood

Uitsmijter ham kaas 7.50
Op boerenbrood geserveerd

Fries gezond 8.75

Uitsmijter carpaccio 8.50

Met beenham, kaas, ei, tomaat,
komkommer en de lekkerste mayonaise

Op boerenbrood met carpaccio van Fries weiderund

Boerenomelet 8.50

Tonijnsalade 7.75

Met paprika, paddestoelen, ui, kaas en spek

Versbereid met ui, kappertjes en augurk

Eiersalade 7.75
Homemade met kerrie, komijn en kurkuma
en een bite van mosterd

12 uurtje 12.00
Soep naar keuze; boterham kaas, boterham ei, boterham
kroket en salade. Geserveerd met wit- of bruin brood

PANNENKOEKEN
Keuze uit: Naturel - Spek - Kaas - Ham - Appel 6.50
(elk extra ingrediënt € 0.50 per item)

Boerenpannenkoek 8.50
Met paprika, paddestoelen,
ui, kaas en spek

Weekspecial 8.50
Vraag naar het beleg
van de week!

