Een hongertje…
Pasta’s
Pasta met een vers groentensausje (v)
Traditionele spaghetti bolognaise
Macaroni kaas en hesp
Huisbereide lasagne met brood
Pasta ‘t Hof
(gehaktballetjes, mozzarella, basilicum)
Snacks
Balletjes met kriekjes met brood
Dagsoep (in de maanden met een ‘r’)
Croque monsieur
Croque madame
Croque Hawaï
Croque bolognaise
Croque uit het vuistje (1 stuk)
Kaaskroketten (3 stuks) met brood
Breydelhamkroketten (3 stuks) met brood
Kaas- en Breydelhamkroketten (2+1)
Curryworst met frietjes (2 stuks)
Balletjes in tomatensaus met frietjes
Balletjes met appelmoes en frietjes
Portie frietjes
Potje appelmoes
Extra brood

Voor de goesting…
Coupe mokka
13
12
11
14
15

10
5
8
9
9
10
3,5
13
13
13
8
14
13
4
1,5
1,5

Boerenboterham met groentjes en …
Omelet natuur
7
Omelet spek
8
Omelet spécial
9
(ui, tomaat, champignons, hesp, gemalen kaas)
Boerenhesp
10
Hartige pannenkoeken
Pannenkoek met hesp en kaas
Pannenkoek met hesp, kaas en spiegelei
Pannenkoek met champignons, spek, ui

5,5
4
4
4
4
5,5
5,5
6
7,5
5,5
7
6
1
1

Coupe Brésilienne

Brusselse wafels
Brusselse wafel met bloemsuiker
Brusselse wafel met slagroom
Brusselse wafel met bolletje ijs

4
5
5,5

Een knabbel bij de babbel

Desserts
Verwenbordje
Chocolademousse
Rijstpap met bruine suiker
Rijstpap met (warme) krieken
Poffertjes met bolletje ijs

5,5
4,5
5
6,5
6,5

Ijsjes
Bolletje ijs

2

(chocolade, vanille, mokka, aardbei)

2 Bolletjes ijs

4

(chocolade, vanille, mokka, aardbei)

7
8
7

Kinderijsje

5,5

(2 bollen smaak naar keuze + verrassing)

Dame Blanche

7

(3 bollen vanille, chocoladesaus, slagroom)

Dame Noire

7

(3 bollen mokka, caramelsaus, slagroom)

Pannenkoeken (1 grote pannenkoek)
Verrassingspannenkoek kids
Pannenkoek met suiker
Pannenkoek met boter
Pannenkoek met candijsiroop
Pannenkoek met confituur
Pannenkoek met Nutella
Pannenkoek met speculoospasta
Pannenkoek met advocaat
Pannenkoek met advocaat en ijs
Pannenkoek met ijs
Pannenkoek mikado
Pannenkoek met (warme) krieken
Supplement slagroom
Supplement warme chocoladesaus

7

(2 bollen chocolade, 1 bol vanille, chocoladesaus, slagroom)

7,5

(3 bollen vanille, caramelsaus, bresiliennenootjes, slagroom)

Coupe Romanoff

6,5

(3 bollen vanille, warme krieken, slagroom)

Coupe aardbei (seizoen)

8

(2 bollen vanille, 1 bol aardbei, verse aardbeien, slagroom)
Coupe advocaat
7,5
(3 bollen vanille, advocaat, slagroom)

Handijsjes Ijsboerke
Kom gerust een kijkje nemen in onze vriezer!
De volledige kaart is ook geschikt voor de kids. Alle kindjes
betalen de helft van de prijs en krijgen dus ook een ‘halve’ portie
(behalve croque uit het vuistje, frietjes, appelmoes,
pannenkoeken, wafels, handijsjes, knabbels)

Boerenplank 2 personen
Boerenplank 4 personen
Assortiment 15 warme hapjes (gefrituurd)
Zakje snoepjes
Zakje chips
Droge boerderijkoekjes

8
12
13
1,5
1,5
1,5

Voor de diertjes
Gelieve de diertjes niet te voederen. Op die manier weten
wij niet wat zij allemaal al gekregen hebben. Wil je toch
graag iets geven, dan kan je een zakje dierenvoeding kopen
voor €1,5.
Eigen consumpties zijn niet toegelaten!
Al onze prijzen zijn in euro, BTW en diensten inbegrepen.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/intolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te
sluiten. De samenstelling van onze gerechten kan veranderen.

