ME
NU
ontbijt / lunch
Luxe ontbijt brunch van de boer

voor de kleintjes
Hamburger

€7.25

Worstebrood van eigen boerderij

€3.00
€8.95

Met een kopje soep

€24.75

Beregezellige pannekoek

Engels ontbijt

€15.00

Pannekoek met spek

Rustiek brood, roomboter, rauwe of gekookte ham,
huisgemaakte worst, spek, gebakken eitjes

Tosti Deluxe

€12.50
€7.75

Salade van de week

€13.75

Verse biologische producten uit het seizoen,
geserveerd met een boterham en roomboter

Lunch trio

€15.00

Vergemaakte soep van de dag, wrap met
biologische kip en een salade van het seizoen

Huisgemaakte worst ( 300 gr. )

€12.50

€15.00

Dubbele burger gemaakt van vers gehakt
uit eigen boerderij, Gebakken ui, kaas, bacon
en boeren garnituur

Versgemaakte biologische soep
Met boterham en roomboter

Gekookt eitje, brood, kaas en vleeswaren, jam, boter cupcake,
biologisch appelsap.

Frisdrank en sappen

Alcoholische dranken
€3.30

Verse jus

€4.50

Biologische witte wijn

€3.95

Spa rood / blauw

€2.45

Biologische rode wijn

€3.95

Coca Cola / Coca Cola zero

€2.45

Biologische Rosé

€3.95

Ice Tea Green

€2.60

Prosecco

€4.00

€3.95

Biologische Italiaanse limonade

€3.10

Schrobbelèr

€3.00

Cupcake

€2.95

Verse limonade

€2.30

Port

€3.25

Brownie

€2.95

Smootie van seizoensfruit

€4.20

Proeverij van kaas en vlees

€10.95 p.p.

Met extra brood

€12.95 p.p.

zoetigheden

Bereid met Kempische likeurtje

Warme dranken

voor buiten of onderweg
€21.50 p.p.

Gekookt eitje, broodje rauwe ham, broodje kaas,
wrap met kip truffelmayo avocado & tomaat, frisse
salade, hangop met vers fruit en granola, cupcake,
biologisch appelsap.

Picknickbox voor kids

€11.00 p.p.

Gekookt eitje, broodje ham, broodje kaas, cupcake,
biologisch appelsap.

€5.95

€11.00 p.p.

Kempisch likeurtje

Picknickbox

Met vers gebakken brood en
boeren garnituur uit het seizoen

Burger ‘ De Panberg ’

Gekookt eitje, 3 verschillende soorten vers
gebakken brood, boter, kaas, vleeswaren, jam,
gebakken spek of worst, hangop met granola en
vers fruit, biologisch appelsap.

€2.50

Versgebakken appeltaart
€8.25

€21.50 p.p.

Biologisch sap uit de Kempen

€15.00

Wit zuurdesem brood met boerenkaas,
ham van eigen boerderij

Wentelteefjes

€12.00

voor bij de borrel

Rustiek brood met sla, avocado, gerookte kip,
truffelmayonaise, hangop, granola, en fruit

Uitsmijter met 3 verse eitjes en spek

Ontbijtbox

Ontbijtbox voor kids
€21.50

Diverse soorten brood, roomboter, jam, kaas,
vlees beleg, gebakken eitje, spek, verse jus, koffie
of thee.

Sportief ontbijt

voor thuis

Deze handige draagbare box is voorzien van eco bordjes,
bestek en servetten.

Bieren
Hertog Jan Pilsener

€2.60

Koffie

€2.35

Gageleer Biobier

€3.95

Cappuccino

€2.60

Gageleer alcohol vrij

€3.95

Latte macchiato

€3.00

Gageleer Dark

€4.10

Espresso

€2.35

Grisette

€3.10

Bio thee

€2.35

Keikop van De Plukker

€3.95

Verse gemberthee

€2.95

Trippel van De Plukker

€3.95

Warme chocolademelk met slagroom

€3.00

Mammoet

€4.30

