Lunchgerechten
Menmoersalade
Zoete salade met bloedworst en appel

Geitenkaassalade

Met gerookte eenden filet, honing en appel

€9,50
€9,50

Caesarsalade met kruidige kip

€8,50

Soepen
Erwtensoep

€5,50

Met roggebrood en spek

Konijnensoep

Romige soep met lichte kerrie

Soep van de dag

€5,00
€5,00

Onze Salades en soepen worden geserveerd
met brood en boter.

Tosti Ham en kaas

€4,50

Tosti Geitenkaas

€5,50

Honing, walnoten en sla

Boerentosti

€5,50

boeren rauwe ham, tijm en tomaat

Geniet van de natuur de zon en het leven.
Het wordt je gratis gegeven.

Hamburger speciaal

€7,50

Winter Toast

€7,50

Kruidige kip met champignons, spekjes en ui

Uitsmijter

€5,50/ €6,50

ham kaas en spek keuze uit 2 of 3 eieren

Boerenomelet

€7,50

Groente uit de tuin, spekjes en ham

Twaalf uurtje

€6,00

Spiegelei, kroket en salade

Gewoon lekker

€6,00

2 kroketten met brood

Sandwich

€6,50

Kip, spekjes en kruidensaus

Bloedworst op grootmoeders wijze

€8,00

Saté geserveerd met brood

€8,50

En nergens ligt de glimlach zo breed,
Als in `t land dat Brabant heet.

Borrelhapjes
Bittergarnituur
12 stuks

Portie bitterballen
12 stuks

Vegetarisch Bittergarnituur
12 stuks

Plateau Menmoerhoeve

€ 7,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 9,50

Verschillende kazen, worsten en brood met boter

Kaas plankje
Met kazen van kaasboerderij Ossenblok

Brood met kruidenboter

€ 7,50
€ 4,50

Wanneer we niet hebben waar we van houden,
moeten we houden van hetgeen we hebben.

Voorgerechten
Menmoersalade

€8,50

Zoete salade met bloedworst en appel

Geitenkaassalade

€8,50

Met gerookte eenden filet, honing en appel

Caesarsalade met kruidige kip

€7,50

Kruidige kip, ei tomaat, komkommer

Konijnensoep

€5,00

Romige soep met lichte kerrie

Soep van de dag

Je kunt geen dagen aan je leven toevoegen,
maar wel leven aan je dagen.

€5,00

Hoofdgerechten
Hamburger speciaal

€12,50

Konijnenbout
Bereid in Pruimensaus

€16,50

Gekonfijte boerderij eendenbout
met rozemarijn en tijm

€17,50

Huisgemaakt Stoofvlees
Van eigen blonde Aquitaine rund

€15,00

Vegatarische wraps
met champignons en verse groente

€14,50

Biefstuk
Naturel, peper- of champignonsaus

€18,50

Zachte procureur

€16,50

Eigen Varkensvlees in pittige tomatensaus met olijven

Al deze gerechten worden geserveerd met
verse friet en seizoens groente uit eigen tuin.

Nagerechten
Warme kers

€6,00

Met Boerderij vanille ijs

Dame Blanche

€5,00

Vanille ijs met chocolade saus

Advocaatje

€5,50

Vanille ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom

Heisse Liebe

€6,00

Met warme frambozen en frambozensaus

Boerenjongens

€6,50

Gebakken appel, boerderij ijs en slagroom

Boerenkaasplankje

€6,50

Met kazen van Ossenblok

Brabantse koffie

€5,00

Koffie met Schrobbelear

Irish koffie
Koffie met Irish wiskey

€5,00

Speciaal voor de kinderen
Frikandel

€4,50

Kroket

€4,50

Kipnuggets

€4,50

Knakworst

€4,50

Deze gerechten worden geserveerd met
huisgemaakte frites, salade en appelmoes.
Pannenkoek naturel

€4,50

Nagerechten:
Bolletje ijs met slagroom

€2,20

Bolletje ijs op een hoorntje

€1,10

