Hartelijke welkom op de Menmoerhoeve,
Lekker zittend op het terras,
Onder de luifel of op het gras.
Genietend van onze lekkernijen,
Van eigen land met specerijen.
Voor een drankje of wat te eten
Laat het ons weten.
Heeft u iets te vieren?
Wilt u een familiedag tussen de dieren?
Of met uw collega’s een leuke dag beleven.
Wij kunnen u meer informatie geven.

De Menmoerhoeve
Zundertseweg 66
4876 NL Etten-Leur
tel: 076-5961602
www.menmoerhoeve.nl
info@menmoerhoeve.nl

Warme dranken
Koffie

€ 2,00

Koffie Verkeerd

€ 2,10

Thee

€ 2,00

Verse munt thee

€ 2,50

Cappuccino

€ 2,20

Warme chocomel

€ 2,50

Latte Machiatto

€ 2,50

Menmoer koffie

€ 3,50

Lekkers bij de koffie
Warm Appelgebak met slagroom

€ 2,70

Brusselse wafel

€ 3,70

Met warme frambozen

Huisgemaakt saucijzenbroodje

€ 2,70

Warme appelstrudel

€ 2,70

Gisteren is geweest, morgen is verborgen, wat
je kunt besteden is de dag van heden

Frisdranken
Val bronwater met koolzuur

€ 2,20

Val bronwater zonder koolzuur

€ 2,20

Coca cola

€ 2,20

Coca cola Light
Fanta sinas

€ 2,20
€ 2,20

Fanta Casis

€ 2,20

Sprite

€ 2,20

Ice tea

€ 2,20

Ice tea green

€ 2,20

Val Tonic

€ 2,20

Val Bitter Lemon

€ 2,20

Rivella

€ 2,20

Jus d’orange

€ 2,30

Appelsap

€ 2,30

Tomatensap

€ 2,30

Fristi
Chocomelk

€ 2,30
€ 2,30

Ranja

€ 1,00

Kan Ranja

€ 3,50

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

Alcoholische dranken
Pils
Leeuw Pilsener Vaasje

€ 2,20

Super acht

€ 3,30

Jupiler

€ 2,50

Speciaal bieren
Super 8 blanche

€ 3,50

Hoegaarden

€ 3,00

Super 8 Saison

€ 3,50

Super 8 ipa

€ 3,50

Palm

€ 2,80

Keizer Karel Goud Blond
Keizer Karel Robijn Rood

€ 4,30
€ 4,30

Keizer Karel Ommegang

€ 4,30

Kasteel bier

€ 4,90

Als je zelf zon veroorzaakt,
Dan wordt je niet verblind,
Door de zon van een ander

Abdij bieren en trappist
Tongerlo Blond

€ 3,70

Tongerlo Bruin

€ 3,70

Tongerlo Prior

€ 4,90

Westmalle dubbel

€ 4,00

Zundert

€ 4,90

Fruit bieren
Mystic Kriek

€ 3,50

Mystic Radler 2,0

€ 3,50

Alcohol arm bier
Jupiler Groen

€ 2,40

Radler 0,0

€ 2,50

Wijn
Droge witte wijn

€ 2,80

Zoete witte wijn

€ 2,80

Rosé wijn

€ 2,80

Rode Wijn

€ 2,80

Lunchgerechten
Maaltijdsalades
Menmoersalade, Bloedworst en appel
Wintersalade, spekjes zachte roomkaas
Caesarsalade met kruidige kip

Soepen
Huisgemaakte Erwtensoep
Romige konijnensoep met kerrie
Tomatensoep met selderij en appel

€9,50
€9,50

€9,50

€6,50
€6,00
€6,00

Onze Salades en soepen worden geserveerd
met brood en boter.

Tosti’s
Ham en kaas

€5,50

Geitenkaas, walnoten, framboos

€6,50

Boerentosti, Rauwe ham, tijm, tomaat €6,50
Geniet van de natuur de zon en het leven.
Het wordt je gratis gegeven.

Hamburger speciaal

€9,50

Winter Toast
€7,50
Malse kip met champignons, spekjes en ui
Uitsmijter
€6,00/ €6,50
Ham kaas en spek keuze uit 2 of 3 eieren
Boerenomelet
Groente uit de tuin, spekjes en ham

€7,50

Twaalf uurtje
Soep, spiegelei, kroket en salade

€7,50

Gewoon lekker
2 kroketten met brood

€6,50

Bospaddenstoelen gebakje
€8,50
Kruidige ragout van paspaddenstoelen
Bloedworst op grootmoeders wijze

€8,50

Saté geserveerd met brood

€9,50

Borrelhapjes
Bittergarnituur

€ 7,00

12 stuks

Portie bitterballen

€ 6,50

12 stuks

Vegetarisch Bittergarnituur

€ 7,50

12 stuks

Kippen wings

€ 8,50

Met pittige saus

Boerenplateau

€ 8,50

Laat u verrassen met producten van de streek

Brood met kruidenboter

€ 5,00

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

Voorgerechten
Menmoersalade

€7,70

Zoete salade met bloedworst en appel

Wintersalade

€7,70

Met Spekjes, champignons en zachte roomkaas

Bospaddenstoelen gebakje

€8,50

Kruidige ragout van paspaddenstoelen

Konijnensoep

€6,00

Romige soep met lichte kerrie

Tomatensoep
Met selderij en appel

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

€6,00

Hoofdgerechten
Wildpeper

€17,00

Konijnenbout
Bereid in bockbier met Pruimen

€17,00

Gekonfijte boerderij eendenbout
met rozemarijn en tijm

€ 17,50

Huisgemaakt Stoofvlees
Van eigen blonde Aquitaine rund

€ 16,00

Vegetarische wrap
met champignons en verse groente

€15,50

Biefstuk
Naturel, peper- of champignonsaus

€19,00

Zachte procureur

€17,00

Eigen Varkensvlees in tomatensaus

Al deze gerechten worden geserveerd met
verse friet en groente van het seizoen.

Nagerechten
Stroopwafel

€6,00

Met caramel, druiven, noten en boerderij ijs

Dame Blanche

€5,50

Vanille ijs met chocolade saus

Advocaatje

€6,00

Vanille ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom

Heisse Liebe

€6,50

Met warme frambozen en frambozensaus

Boerenjongens

€7,00

Gebakken appel, boerderij ijs en slagroom

Boerenkaasplankje

€7,50

Met kazen van Ossenblok

Brabantse koffie

€5,00

Irish koffie

€5,50

Toen ze tegen piessen, plassen gingen zeggen
is ’t gezeik begonnen

Speciaal voor de kinderen
Tosti kaas

€4,00

Tosti Ham/kaas

€4,50

Boterham met Hagelslag

€2,80

Friet met snack

€5,00

Frikandel, Kroket, Kipnuggets en Kaassoufflé

Pannenkoek naturel

€6,00

Meel van molen de lelie

Bolletje ijs met slagroom

€2,50

Bolletje ijs op een hoorntje

€1,30

Door te erkennen dat iemand kundig is,
geef je blijk van eigenkunde,
door erop af te geven, toon je afgunst.

