Drinken
Thee diverse soorten*
Verse Muntthee
Koffie
Cappuccino
Sap (appel, appel/aardbei, appel/framboos)
Biologisch nashi peren/appelsap
Sap Blauwe bessen
Ranja (beker) / (kan)
Frisdrank blikje (cola, cola light, fanta)
Ice tea green glas / spa rood glas
Radler 0% blik, Amstel pils 0%
Alcohol vrije Chardonnay flesje
Chocomelk koud of warm (mok)
(met slagroom +0,30)
Melk (mok)

2,00
2,25
2,00
2,40
2,50
2,50
2,75
1,00 / 2,50
2,00
1,80
2,20
4,50
2,25
2,00

* Theesoorten:
• Cranberry limoen (vruchtenthee),
• White delight (witte thee munt en bloem),
• Rooibos Chai (milde rooibos),
• Hello Sunshine (groene fruitige frisse thee),
• Notendroom (zwarte thee noten smaak)
• Ceylon (zwarte thee),
• Sensei sencha (groene thee citrus fris),
• Bosvruchten (zwarte thee),
• Kamillebloesem
• Cafeïne vrij kruidenthee (o.a. citroengras, verveine, lindebloesem)
Onze theesoorten zijn ook te koop voor thuis

Zoetigheid
Huisgemaakte kruimelvlaai met eigen fruit
Puddingbodem vlaai met fruit van het seizoen
Carrotcake met clotted cream
Plaatkoek met frambozen, appel, noten
Brownie met framboos
Gluten en lactosevrij gebak of suikervrij gebak
Plakje cake met eigengemaakte jam
(met slagroom +0,30)
IJs Willem III Hoeve (aardbei, bosvruchten, vanille) p. bol
Vers fruit garnituur op ijs (indien seizoen het toe laat)

3,25
3,25
2,95
2,75
2,75
3,25
2,00
1,30
1,30

Eten
Broodje donker (boerenbruin) /licht of glutenvrij mogelijk
• Gerookte zalm (honing mosterdsaus of kruidenroomkaas)
• Warme brie, (met honing en walnoot)
• Eisalade met bacon
• Gezond (sla, tomaat, komkommer, kaas, ham, ei)
• Kipreepjes (chilisaus of honing mosterdsaus)
• Oude Kaas (met huisgemaakte mosterd)

7,50
6,95
6,25
6,95
5,95
5,95

• Croissant met kaas of jam
3,--------------------------------------------------------------------------------Soep van de dag geserveerd met brood
5,25
--------------------------------------------------------------------------------Tosti ham kaas
3,50
Pannenkoek suiker/stroop/jam/honing
3,50
--------------------------------------------------------------------------------Boerenyoghurt naar keuze met:
4,75
• vers fruit van het seizoen
• vers fruit en cruesli
• honing en walnoot
--------------------------------------------------------------------------------Groene salade met eisalade en bacon
6,75
Groene salade met brie, honing en walnoot
7,50
Groene salade met gerookte zalm (honing mosterdsaus)
7,95
Groene salade met kipreepjes (chilisaus of honing mosterdsaus)
6,50
Brood met kruidenboter extra (+ 1,50 pp)
---------------------------------------------------------------------------------

“Winkeltje”

Wij verkopen o.a. eigen jam, honing, zelfgemaakte kaarsen,
vogelhuisjes en insectenhotelletjes. Ook kunt u bij ons terecht voor
plukkaarten en cadeaubonnen.

Op reservering
Groepen zijn van harte welkom voor bijvoorbeeld een familiedag,
buurtvereniging en fiets of wandelclubjes.
Ook als u iets te vieren heeft zoals een jubileum, een verjaardag of
een andere gelegenheid; het is bij ons allemaal mogelijk.

Let op: U kunt bij ons uitsluitend per tafel/per
groep afrekenen
Wilt u het ons gemakkelijk maken; graag alles in 1x afrekenen bij de
balie voor u vertrekt, het is niet nodig tussendoor u tafel af te
rekenen als u nog wilt plukken

