
VOORGERECHTEN                                             

Stokbrood met kruidenboter        4,50 
Stokbrood met gesmolten kaas en knoflook      5,50 
Carpaccio met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelsaus 9,95
Toast met champignons, gebakken in kruidenboter      7,95
Gebakken kippenlever met ui en brood      8,95 
Garnalen “Charrels” lekker romig en pittig      8,95 
Bruschetta met tomaat, knoflook en bieslook     6,50 
Uiensoep, met gegratineerd brood         6,50 
Ossenstaartsoep          6,50

HOOFDGERECHTEN 

Biefstukken  (standaard medium rare gebakken)       
          Normaal       XL

Biefstuk ossenhaas in ouderwetse jus     18,95     27,50  

Biefstuk ossenhaas in knoflook jus     19,50     28,00  

Biefstuk ossenhaas “Bali” met ouderwetse jus en sambal  19,50     28,00                     

Biefstuk ossenhaas met Stroganoff of champignon pepersaus 19,95  28,50   

Biefstuk ossenhaas “Speciaal” met ui, champignons en spek 21,50  29,95 

Biefstuk ossenhaas “Charrels” met ui, champignons, spek 21,75  29,95

en sambal

Biefstuk ossenhaas “Vlammensaus” met paprika, ui,   21,50  29,95

en champignons  
                                

Vis en garnalen
Sliptongen gebakken in roomboter met huisgemaakte remouladesaus  18,95 

Zalmfilet gebakken op de huid met hollandaisesaus     18,50 

Garnalen (pil pil) met knoflook en rode pepertjes     16,50 
       

DESSERT                                                                                                                   

Cheesecake met slagroom en aardbeiensaus      7,00 

Crème brûlée met slagroom en karamelsaus      6,50 

Dame blanche met roomijs        6,50

Coupe “De Boerderij”          7,00

met roomijs, boerenjongens en advocaat 

Red Velvet taart met slagroom        5,50

Roomijs met caramel saus        6,00

Wij wensen u een plezierige avond!!!
                      

Specials                                                            
Spareribs “De Boerderij“                17,50 

Ribeye met bearnaisesaus    220gr  20,50       400gr    25,50        

Schnitzel met zigeunersaus                16,50

Schnitzel “Speciaal” met ui, spek, champignons en kaas           19,50

Kipfilet “vlammensaus”  met paprika, gebakken ui, champignons         16,95 

Kipsaté 250 gram met heerlijke pindasaus en kroepoek           15,95 

Saté van ossenhaas met heerlijke pindasaus en kroepoek           18,95 

Vega-burger, de allerlekkerste               16,50     

Entrecôte met kruidenboter        22,50

Meatplatter, een mix van verschillende soorten vlees (vanaf 2 pers.)     p.p  25,00
Ossenhaassaté, spareribs en ribeye

Steengrill met á la minute vers gesneden vlees (vanaf 2 pers.)       p.p  22,50 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met patat, salade en appelmoes. 

Gebakken aardappeltjes + €3,00                                                                          

                                                              



De Boerderij
ByCharrels


