Warme drankjes
Koffie
melkschuim
Cappuccino met warme
Espresso
Koffie Hagerhof

n
Pannenkoeke
er
schenkstroop en poedersuik
eren we
Bij alle pannenkoeken serv

m
e bonbon, likeur en slagroo
Kop koffie met een heerlijk

6,50
7,00
7,25
7,00
7,25
7,00
8,00
8,50

Naturel pannenkoek
Met chocopasta
Met appel
Met rozijnen
Met 4-vruchtenjam
Met chocoladesaus
groom
Met vers fruit en sla
sse
Met chocolademou

8,25
8,25
8,50
8,50
8,25

Met spek
Met kaas
Met champignons
Met ham
el
Met appel en kane

Latte macchiato
Latte special

Lipton thee
g
Muntthee met honin

mmm

...

Kan ranja		

8,75

honing

amer

dal
Met roombrie, geme
ngde noten en honin
g

10,75

Met warme kersen,
ijs

11,50

Pannenkoek Ke

rsekook

en chocosaus

mburgs genoeg
Gevuld met Limburgs
zoorvleis

Met gebakken groen
ten

Pannenkoek Ki

n de Gerdene

en spek

er

plekke

11,95
11,75

r
Gevuld met kipsaté,
kroepoek en uitjes

11,95

vismert
Met gerookte zalm,
rode ui, kappertjes en
roomkaas

11,95

Pannenkoek va

n de

Heb je een allergie
of een dieet? Laat het
ons even weten!

Menukaart
2,10
4,00
2,50
2,00

Bier

gerhof

Pannenkoek va

Apfelschorle
Jus d`orange
Chocomel
Appelsap
Fristi
Cassis
Rivella
Bitter lemon
Tonic (flesje 0.2 ltr.)

De beker mag je meeneme
n!

10,75
10,75
10,75

Bij alle pannenkoeke
n serveren we schen
kstroop en poedersuik
er

Pannenkoek Li

Sourcy rood
Sourcy blauw
Pepsi cola
Pepsi max
Sisi
7UP
Ice tea lemon
Ice tea green
Ice tea peach

Tafelwater per fle
s (1 ltr.)
Ranja per beker 		

Pannenkoek Ha

Pannenkoek Jo

2,00
2,50

Koude drankjes

Specials

Met gemengde noten
en

3,00
3,50

os,
r keuze: hazelnoot, speculo
Latte macchiato siroop naa
el
am
car
vanille, amaretto, kaneel of

8,50
9,50
9,50
9,50
9,75
9,75

nen
Met appel en rozij
l
Met spek en appe
as
Met spek en ka
Met spek en ui
en ham
Met champignons
en kaas
Met champignons
as
Met spek, ui en ka
ui en paprika
Met champignon,
ui
Met ham, kaas en

2,00
2,50
2,75
5,00

Wist je dat...

van korting via onze
... je meteen kunt profiteren
Instagram? Volg ons op
nieuwsbrief, Facebook of via
derijhagerhof of laat je
oer
/hagerhof of @kinderb
van onze collega’s.
e-mailadres achter bij een
kopen? Geef bijv. een
... wij ook cadeaubonnen ver
verjaardag of babyborrel!
high tea cadeau voor een

3,20
tap (normaal)
Lindeboom van de
2,10
tap (klein)
Lindeboom van de
2,75
% (alcoholarm)
Lindeboom fles 0,5
3,00
radler 0%
Radler 0% / Kersen
3,00
Oud bruin (fles)
3,75
radler 2%
Radler 2% / Kersen
3,75
eciale 140 (fles)
Venloosch Wit / Sp
3,75
Dubbel / Tripel (fles)
Gouverneur Blonde /
3,75
elbock (fles)
Stout op Hout / Dubb
5
/ Bitterblond (fles) 4,7
Prael Weizen / IPA

Wijn
We serveren speciaal door
Wijngeheim.nl geselecteerde
huiswijnen, passend bij iede
r gerecht op onze menukaar
t!

Witte wijn (glas)

3,50
Weisser vom Stromberg We
iBburgunder: Frisse witte wijn
met geur van abrikoos, citr
oen en kweepeer.
Riesling Lieblich: Aroma’s
van vlierbes, lychee, ananas
en
een vleugje honing maken
deze wijn fruitig, zoet en sme
uïg.
Ro
sé (flesje 0,25 ltr.)

4,50
Lemberger Weibherbst: Fris
fruitige rosé met een geur
van
intensieve bessenaroma’s
en pruimen.

Rode wijn (flesje 0,25 ltr.)

4,50
Lemberger/Trollinger: Een
mix van Lemberger met zijn
strakke
structuur en Trollinger me
t zijn sappige karakter. De
wijn heeft
een uitgesproken “bessige”
smaak.

Rode wijn (fles)

20,50
Konvent Lemberger: De kon
ing onder de rode wijn! Me
t de geur
van bramen, cassis en wild
e kersen.

Ontmoeten • Genieten • Werken • Leren
/hagerhof •

@kinderboerderijhagerhof

Brood en zo
.
.
.
m
mm

tot 16.30 uur
2 sneden ambachtelijk geb
akken boerenbrood (bruin
of

Beej Mooren

Gerookte zalm, rode ui, gek
ookt ei,

Hagerhof

Een bord vol

saté

wit)

Huisgemaakte kip

8,75

kappertjes, roomkaas en dille

iep
Tip van M

6,25
Tonijnsalade, rauwkost, tom
aat, komkommer, gekookt
ei,
citroen, dille, appel en hon
ing-mosterddressing

Ut Jaomerdal

Rauwkost, roombrie, nootjes
, rode

De Ringoven

so of
(koffie, espres

Dikke Bertha

Soepen
tensoep

Huisgemaakte to
matensoep

Van de Soe
p

Tosti ham/kaas

Pannini kalkoen

trie

Mandje bro

aat en rauwkost
Mozarella, bacilicumolie, tom

Vega-salade

9,25

Rauwkost, komkommer, tom
aatjes, paprika, geraspte kaa
s,
mozzarella, appel en fram
bozendressing

Boerensalade Hage

rhof

9,95
Verse rauwkost van het seiz
oen, gebakken spekjes, uie
nrin
gen,
champignons, roombrie, zon
nebloempitten en frambozend
ressing
Ca
rpaccio met salad

e

9,95
Rundercarpaccio met bacilicu
mpesto, gemengde salade,
croutons, zonnebloempitte
n, dunne flinters Parmezaa
nse kaas
en honing-mosterddressing

en ei,
egd met ham, kaas, gebakk
3 sneden boerenbrood bel
ep
nso
ate
tom
of
dag
p van de
kroket, een vers kopje soe
7,50
r
Boerenuitsmijte
ze
keu
t
me
od
bro
ren
eieren op boe
Drie kakelverse, gebakken
ham
s of
uit meegebakken spek of kaa
0
zes: 8,25 / Met 3 keuzes: 9,0
keu
2
t
me
ter
mij
uits
ren
Boe
5
, uien
t kipragout, champignons
Royaal gevuld pasteitje me
en gemengde salade

8,25

rhof
Boerenomelet Hage
en hamreepjes, uien,
m, gebakk
Kakelverse eieren, verse roo
boerenbrood
lijk
champignons en ambachte

d
Kroketten met broo

Rauwkost, gebakken kippen
dijtjes, champignons, ui, tom
aat,
zonnebloempitten, komkom
mer en sesam-sojadressing

de
, aioli en tapena
brood, roomkaas
Diverse soorten
st.
rballen 6

che bitte
Bourgondis
allen 12 st.
che bitterb
Bourgondis
12 st.
rgarnituur
Royale bitte

5,50
5,00
9,00
5,00

6,75

t keuze
met portie boerenfrites me
2 bourgondische kroketten
yonaise
uit mosterd, ketchup of ma

11,25
Rauwkost, komkommer, tom
aat, rode ui, kalkoenfilet, bac
on,
geraspte kaas, zonnebloemp
itten en caesar-dressing
12,25

8,7

Boerenpasteitje

Caesarsalade

Salade van de chef

Muizenhapje frika

ndel

Frikandel met frietjes, app
elmoes

Muizenhapje kipnu

Kroketten met friet

mmm

6,75

sche
renbrood met 2 bourgondi
2 ambachtelijke sneden boe
aise
sterd, ketchup of mayon
kroketten met keuze uit mo

...

Wist je dat...

... je bij Hagerhof ook een
vergaderruimte kunt huren?
Ideaal om je
vergadering te combinere
n met een lunch.
... je hier ook een spetterend
bedrijfsfeest, een verjaarda
g of ‘n
gezellige familiedag kunt vier
en? Wij verzorgen graag de
catering!
... Hagerhof samen met Toff
edag.nl allerlei groesuitjes
organiseert?
Van “Ik hou van Holland”
tot tourtochten in een DAF
je! Dus heb je
een familiedag, teambuild
ingsdag, vrijgezellenfeest
of
bedrijfsfeest
in de planning Kijk dan op
www..toffedag.nl.

en mayonaise

ggets

Kipnuggets met frietjes, app
elmoes en

Frietjes met kroket

Boeren twaalfuurtje

Alle salades worden geserv
eerd met ambachtelijk geb
akken
boerenbrood en boter

od
Mandje bro

Tomatensoep

3,75
Kleine portie tomatensoep
met balletjes, boerenbrood
en kruidenboter

4,95

16.30 uur
Van de boerderij tot 9,95

Maaltijdsalades

...

Voor de kids

4,95

Diverse soorten
5,50
brood, roomkaas
, aioli en tapena
de

5,5

Borrelkaart

11,25

mmm

broodje
op een rustiek hamburger
Flinke hamburger (150 gr.)
kaas,
r,
me
kom
kom
ui,
e
aat, rod
met smoked bbq saus, tom
aise
yon
ma
en
tjes
gebakken spek, boerenfrie
11,25
itje
ste
Boerenpa
n,
uie
,
ons
ign
mp
cha
,
out
t kiprag
Royaal gevuld pasteitje me
tjes
frie
gemengde salade en boeren

od

kaas
aas, tomaat en Parmezaanse
Kalkoenfilet, rode ui, roomk
0

Pannini mozarella

met soepballetje
s

n
Versgemaakte so
ep van de dag (zi
e krijtbord)

5,50

1,00

eruitjes en augurkenblokjes
Champignons, spekjes, zilv

Boerenburger XXL

ca

De soep wordt ge
serveerd met am
bachtelijk gebakk
boerenbrood en
en
huisgemaakte kr
uidenboter
Toma

30 uur
Tosti’s & panini’s tot 16. 3,50

met verse rauwkostsalade,
Royale gebakken schnitzel
boerenfrietjes en mayonaise

Extra boerensaus

16,95

7,50
Clubsandwich van 3 sneden
boerenbrood met gerookte
kalkoenfilet, rode ui, gedroo
gde tomaatjes, bacon, hon
ingmosterddressing, eiersala
de, tomaat en komkomme
r

14,50

Boerenschnitzel

f
an de che
Dessert v
ze
naar keu
of koffie
ppuccino)

8,50
Carpaccio, bacilicumolie, gem
engde sla, zonnebloempitte
n,
tomaat, komkommer, rode
ui en geraspte Parmezaan

od met curry of ketchup
2 royale punten boerenbro

oeders
burgs zoorvleis op grootm
Traditioneel recept van Lim
aise
yon
ma
en
e
lad
stsa
wko
wijze met boerenfrietjes, rau

de Specials)
(uitgezonderd

6,75

ui en honing van de boerde
rij

14,50

Zoorvleis

menu!
3 gangen
k
ij
rl
e
e
h
Een
de dag
Soep van
euze
ek naar k
Pannenko

Bekkerie

6,25
Rauwkost, ham, kaas, tom
aat, komkommer, gekookt
ei
en honing-mosterddressing

14,50

renmalse kip met satésaus, boe
Vers gemarineerde stukjes
en
akk
geb
ek,
epo
kro
stsalade,
frietjes, gemengde rauwko
aise
yon
ma
en
uitjes

mayonaise

Bourgondische kroket met
appelmoes en

Kabouterpannenko

mayonaise

3,95
3,95
4,25

ekjes
5,50
Portie van 12 poffertjes me
t roomboter en poedersuik
er

Kleine pannenkoek

5,50
Om zelf te versieren met jam
, chocopasta, smarties en
discodip
Pin
pin pannenkoek

5,50
Kleine pannenkoek met app
el en rozijnen én een gadget
en voucher van de Raboba
nk t.w.v. € 5,-

Kinderijsje

3,95
2 bolletjes vanille ijs met slag
room en leuke dip in een
prachtige dierenbeker die
je mee naar huis mag nem
en!

Zin in lekkers?
ola
Vanille ijs met choc
room
Met chocoladesaus en slag

Vanille ijs met fruit

oen en slagroom
Met vers fruit van het seiz

n

Vanille ijs met note

4,95

5,75
5,75

room
ing van de boerderij en slag
Met gemengde noten, hon

Chocolademousse

colade en slagroom
Mousse van Callebaut cho

Brusselse wafel

5,95
4,95

kersen en slagroom
Warme wafel met warme

Kinderboerderij Hagerhof is een project van Rendiz. Hier krijgen
deelnemers de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dat kan via
een werkervaringstraject of dagbesteding. Meer info: www.rendiz.nl

