
Voorgerechten
Brood met smeersels 
Roomboter | Olijfolie | Aceto | 7,50
2 smeersels | 6,50
3 smeersels | 7,50
Kruidenboter | Espelette Aioli | Tapenade
 
Voorgerecht om te delen (vanaf 2 personen) | 12,90 p.p.
Carpaccio | Zalm | Kroketje | Soepje | Pulled chicken
 
Geitenkaas | 8,75
Lauwwarm | Spek | Sla | Rauwkost | Pitjes | Honing
Pulled chicken | 9,75
Flammkuchen | Piment espelette | Yoghurt | IJsbergsla
Zalm | 10,50
Gravad lax | Venkel zoetzuur | Kruidensla |  
Dragon mayonaise
Rundercarpaccio | 10,50
Ui | Krokant spek | Pitjes | Rucola | Parmezaan | 
Groene kruiden mosterd mayonaise
Couscous | 8,90
Watermeloen | Feta | Mint | Yoghurt dressing

Soepen
Tomatensoep | Stokbrood | 6,75
Mosterdsoep | Zalm | Stokbrood | 7,00
Soep van de Chef | Stokbrood | 7,50

Maaltijdsalades
Salades worden geserveerd met wit of bruin stokbrood en
roomboter (incl.) of verse frites met mayonaise (+ 3,25)

Huisgerookte zalm | 16,90
Zoetzure venkel | Furitake | Soja bonen | Croutons |  
Soja Yuzu vinaigrette

Caesar salade kip | 15,90
Croutons | Spek | Parmezaan | Ei | Ansjovis mayonaise 

Geitenkaas | 14,90 
Lauwwarm | Honing | Sla | Rauwkost | Pitjes | Spek | 
Honing-mosterd dressing

van 17.00 uur tot 21.30 uur Dinerkaart



Hoofdgerechten (Josper grill)
Onderstaande gerechten worden geserveerd met verse frites  
en mayonaise.

Vegetarische burger | 14,50
Kikkererwten | Brioche brood | Geitenkaas | Augurk |  
Sla | Espelette mayonaise
Runderhamburger | 17,00
Pancetta | Gekarameliseerde ui | Tomaat | Zure bom | 
Cheddar | Sjalot mayonaise
Mosselen | 21,50
Rode peper | Knoflook | Espelette mayonaise | Aioli

Onderstaande gerechten (om te delen) worden geserveerd 
met vers groentegarnituur, verse frites en mayonaise.

Côte de boeuf | 650 gram | Per 2 personen | 30,50 p.p.
Diamanthaas | 180 gram | Per persoon | 21,50
Zalm | 180 gram | Per persoon | 22,50

Sauzen om uit te kiezen | Bearnaise | Champignon | 
Peper | Rode wijn | Madeira knoflook

Hoofdgerechten 
Hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites en  
mayonaise.

Kabeljauw | 21,50
Seizoensgroenten | Gele curry saus
Jägerschnitzel | 18,50
Champignons | Ui
Livar | 19,50
Seizoensgroenten | Gerookte paprika saus
Spare ribs | 19,50
Huisgemarineerd | Russische salade | Rauwkost |
Sla | Yoghurtdressing | Cocktailsaus of Knoflooksaus
Kipsaté | 17,00
Satésaus | Kroepoek | Gedroogde ui |
Russische salade | Rauwkost | Sla | Yoghurtdressing
Vegetarisch gerecht | 17,00
Gnochi | Groene asperges | Gorgonzola | Pistache

Bijgerecht:
Gemengde salade | 3,50

Rauwkost | Spek | Ei | Croutons | Dressing

Dinerkaart van 17.00 uur tot 21.30 uur

Vleesspecialiteiten met nog meer smaak door bereiding in Josper Grilloven
In de keuken van ‘De Boerenstal’ kookt onze keukenbrigade met een Josper. Wij zijn de eerste in de omgeving, 
een unieke ervaring voor ons en onze gasten! Koks die werken met de Josper zijn laaiend enthousiast. Wij zijn  
dat ook geworden. In landen als Spanje en Italië wordt er veel mee gewerkt. De Josper is een elegante combinatie 
van grill en oven in één apparaat dat uitsluitend op houtskool werkt! Met een temperatuur tot wel 400 graden  
en 100% houtskool krijgen vlees, vis en groente een fantastische subtiele grillsmaak.



Kindergerechten (tot 12 jaar)

Mini tomatensoep | 3,75
Poffertjes | 12 stuks | 4,75

Onderstaande kindergerechten worden geserveerd met verse 
frites, mayonaise of ketchup, komkommer en appelmoes:

Kroket of Frikandel (glutenvrij mogelijk) | 7,50
Josper grill | Biefstuk of Zalmfilet | 9,50
Kaassouflétjes of kipnuggets | 7,50
Kipsaté | Huisgemaakte satésaus | 7,75
Spare ribs | 8,75
Als je niet wilt kiezen | 7,75
Kipnuggets | Mini frikandel | 2 Bitterballen

Verrassingsijsje | 4,00
Vanille ijs of aardbeien sorbetijs | Slagroom | Verrassing
Dame blanche | 4,25
Vanille ijs | Chocoladesaus | Slagroom | Verrassing
Waterijsje | Verrassing | 2,75

Nagerechten
Dame blanche | 7,50
Vanille ijs | Chocoladesaus | Slagroom
Roomijs Sorbet ijs | 8,00
3 bollen | Slagroom | Kletskop
Citroen | 8,00
Lemoncurd | Merengue | Citroenijs
Crème brûlée | 8,50
Kokos | Ananas uit Josper | IJs

Speciale koffie’s
Jameson | Tia Maria | Amaretto | DOM Bénédictine |
Grand Marnier | Licor 43 | 7,50

Latte Macchiato’s after dinner specials | 6,90
Een heerlijke latte macchiato met een likeur als 
toevoeging. Keuze uit: 
Speculaaslikeur | Witte chocolade likeur | Baileys

van 17.00 uur tot 21.30 uur Dinerkaart 



Kinder lunchkaart
Mini tomatensoep | 3,75
Broodje | Hagelslag | 2,00
Broodje | Schuddebuikjes | 2,00
Broodje | Gebakken ei | 2,50
Broodje | Ham of kaas | 3,00
Broodje | Kroket of frikandel | Mayonaise | 3,75

Kinderuitsmijter | 2,50
Naturel | 1 Boterham | 1 Gebakken ei
Ham | Kaas | Spek | 0,75 per keuze
Kinderpannenkoek | Stroop | Suiker | 4,75
Poffertjes | 12 stuks | 4,75

Onderstaande kindergerechten worden geserveerd met verse
frites, mayonaise of ketchup, komkommer en appelmoes:

Kroket (glutenvrij mogelijk) | 7,50
Frikandel (glutenvrij mogelijk) | 7,50
Kaassouflétjes of kipnuggets | 7,50
Kipsaté | Huisgemaakte satésaus | 7,75
Als je niet wilt kiezen | 7,75
Kipnuggets | Mini frikandel | 2 Bitterballen 

IJsjes
Verrassingsijsje | 4,00
Vanille ijs of aardbeien sorbetijs | Slagroom | Verrassing
Dame blanche | 4,25
Vanille ijs | Chocolade saus | Slagroom | Verrassing
Waterijsje | Verrassing | 2,75

Kinderkaart (tot 12 jaar)

Kinder High Tea | 17,50 p.p.

De tafel in stijl gedekt. Heerlijke hartige en zoetige
lekkernijen. Leuk voor een kinderfeestje of een meiden
middag. Mocht u de high tea voor kinderen net even
anders willen, dan wij deze serveren, overleggen wij dit
graag met u.

  volg ons ook op  



Samenkomen in ‘De Boerenstal’
Karakteristieke en sfeervolle ruimte voor gezelschappen
Trots zijn wij op onze uitbreiding ‘de Boerenstal’ dat mogelijk werd na de aankoop van het gehele pand eind 2014.  
Het aankooptraject was uiterst lastig en hectisch maar het belangrijkste is dat het ons gelukt is. Als eerste hebben  
wij het volledige buitenterrein opgeknapt. Hierdoor beschikken wij nu over een zeer ruim parkeerterrein en heeft ‘de 
Boerenstal’ zijn eigen privé terras. Sinds november 2016 is ‘de Boerenstal’ geopend, dat grotendeels wordt benut voor 
grote gezelschappen maar geeft ons ook de flexibiliteit in de expansie van het Grand Café. ‘De Boerenstal’ functioneert 
zelfstandig naast het Grand Café. Het heeft een eigen entree, bar, keuken en sanitaire ruimte. Voor een zittend diner is 
plaats voor een gezelschap tot 70 personen, een buffet of barbecue is mogelijk tot 100 personen en een feestavond of 
receptie kan zelfs tot 130 personen. ‘De Boerenstal’ kan in iedere gewenste vergaderopstelling gezet worden en beschikt 
over een uitgebreide muziekinstallatie, Wifi en beamer met scherm.
 
Wij werken met arrangementen die naar wens op maat gemaakt kunnen worden. ‘De Boerenstal’ is de lokatie voor o.a.:

Wij vinden het uniek dat de oude herberg weer geheel in ere is hersteld. Op onze website staat aanvullende informatie 
over alle mogelijkheden. Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijke toelichting met daarbij een kijkje in de 
nieuwe ‘Boerenstal’.

Diner  |  Buffet  |  BBQ  |  Brunch  |  Babyshower  |  Verjaardag  |  Huwelijk  |  Feestavond 
High Tea/Wine/Beer  |  Receptie/Borrel  |  Vergadering  |  Condoleance


