
Wijnen
Glas wit, rood, rosé                                    €	 4,50
Fles wit, rood, rosé                                     €	22,50
Glas cava                                                       €	 5,50
Fles cava                                                       €	25,00

Koude dranken
Lipton Ice Tea                                              €	 2,90
Lipton Ice Tea Green                                  €	 2,90
Coca-Cola                                                      €	 2,90
Coca-Cola Zero                                            €	 2,90
Fanta Sinas                                                   €	 2,90
Fanta Cassis                                                 €	 2,90
Tonic                                                              €	 2,90
Bitter Lemon                                                €	 2,90
Ginger Ale                                                    €	 2,90
Rivella                                                            €	 2,90
Mineraalwater                                            €	 2,90
Mineraalwater bruisend                           €	 2,90
Fristi                                                               €	 2,90
Chocomel                                                     €	 2,90
Biologische appelsap troebel                  €	 2,90
Verse jus d’orange klein                            €	 3,30
Verse jus d’orange groot                          €	 4,30
Limonade                                                      €	 1,50
Limonade karaf                                           €	 4,75

Hofboerderij

In de sfeervolle ambiance van de voormalige 
boerderij, kunt u genieten van een goed kopje 
koffie, een heerlijke lunch of glas wijn 

We werken zoveel mogelijk met 
streekproducten, waardoor wij smaakvolle 
gerechten en zoetigheden kunnen serveren  

Kent u naast het prachtige wandelbos, 
de kabouterwandeling al?
Deze leuke wandeling start bij de grote 
kabouter naast de speeltuin 

Bij de kinderboerderij wachten tientallen 
schattige boerderijdieren op uw bezoek 
De vele nieuwsgierige geitjes, varkens
en konijntjes, maken een bezoek aan 
de kinderboerderij een ervaring voor 
het hele gezin 

Zuivelboerderij Pennings

Onze boerenkaas is afkomstig van 
Zuivelboerderij Pennings 
De boerderij is gelegen in het 
polderlandschap aan de Kagerplassen 
De boerenkaas is onlangs onderscheiden 
met de gouden Cum Laude Award 

Ho� oerderij

Menu



Warme dranken

Koffie                                          €	2,60
Espresso                                      €	2,60
Cappuccino                                   €	2,85
Latte macchiato                             €	3,10
Thee                                            €	2,60
Verse muntthee                              €	3,40
Verse gemberthee                          €	3,40
Warme chocomel                            €	3,20
Slagroom                                      €	0,50
Internationale koffie                        €	6,75

Zoetigheden

Boeren appeltaart                           €	3,95
Slagroom                                      €	0,50
Moorkop gevuld met slagroom                €	3,95
Mini Kabouterbol met slagroom            €	2,70
Luikse wafel met slagroom en chocolade     €	4,50
Gebak van de dag                            €	3,95
Poffertjes 
met slagroom, roomboter en poedersuiker     €	6,95

Lunch

Ambachtelijke broodjes rijkelijk belegd met:
Gerookte ribeye,  
Parmezaanse kaas, pesto en rucola             €	 9,50
Huisgemaakte tonijnsalade, 
rucola, tomaat en paprika                      €	 9,50
Avocado, 
paprika, komkommer, rucola en hummus      €	 9,50

Huisgemaakte soep van geroosterde tomaat 
met brood en kruidenboter                    €	 6,00
Tosti ‘Hofboerderij’ 
met serranoham en boerenkaas               €	 6,00
Saucijzenbroodje                           €	 2,75

2	Rundvleeskroketten                     €	 8,95
1	Rundvleeskroket                          €	 4,95
2	Kaaskroketten                             €	 8,95
1	Kaaskroket                                 €	 4,95
Keuze uit ‘Duinenbrood' of boeren frites

12-uurtje
Soepje, kroket, tonijnsalade, broodje, 
frietzakje met Zaanse mayonaise       €	10,00

Borrel

Nacho’s met kaas, tomaat en avocado        €	 6,50

Broodjes met dip                             €	 5,50

Kalfsvlees bitterballen        6	stuks	 €	 5,75

Kalfsvlees bitterballen        9	stuks	 €	 8,25

Warm bittergarnituur       12	stuks	 €	 9,75

Borrelplank voor twee personen        €	16,50

Borrelplank voor vier personen          €	29,50

Bieren

Heineken tap                               €	 3,00

Witbier Wieckse Witte fles               €	 3,50

Affligem blond fles                         €	 4,00

Affligem dubbel fles                       €	 4,00

Klein Duimpje Blauwe Tram tripel fles €	 4,25

Heineken	0,0%	fles                         €	 3,50

Seizoensbier fles v a                        €	 3,95

 
 Vegetarisch

 Heeft u allergieën en/of dieetwensen? 
 Laat het ons weten  

Lunch van de dag 
Huisgemaakte geroosterde tomatensoep
met een broodje van de dag           €	 13,50

Hoffelijke combinatie
Koffie of thee met boeren appeltaart en 
slagroom                                      €	6,75


