Waar Kees ooit het
hooi binnenhaalde en
Sien de was deed,
staat nu ons Theehuis
'Bij Kees & Sien'.

Openingstijden: Wij zijn van woensdag tot en met zaterdag geopend van 09.30-17:00
Onze keuken sluit om 16.00 uur.
Volg ons via Facebook en Instagram of bekijk onze website: www.eekhoeve.nl

AL HET LEKKERS VAN DE MAAND

MAART

DAT IS GENIETEN!

CHOCOLADEGENOT

3,55

Heerlijke chocolade ganache taart met
een krokante bodem.
4,25
KIWI, BANAAN EN
SINAASAPPEL SMOOTHIE

Koffietip!
Maak uw gebakje
compleet met een
heerlijke smulkoffie.
Bekijk onze drankenkaart
voor de verschillende
smaken.

Een echte aanrader voor bij uw lunch!

Wijntip!
Villa Blache
Viognier

KAKKELVERSE KLUTSER

8,50

Boeren omelet met diverse groentes, herefordgehakt en
utrechtse oude kaas. Geserveerd op twee sneeën
wit of bruin oerbrood.

BOEREN PASTASALADE

8,95

Pastasalade met kip, rode ui, cherrytomaat, komkommer,
pijnboompitten en boer'ndip dressing.
Geserveerd met brood en dippers.

AARDAPPEL TRUFFELSOEP

6,50

Romige aardappelsoep met truffel.
Geserveerd met brood en dippers.

BROODJE BOERENBENDE
Opmaken doen wij graag, daarom serveren wij op
zaterdag na 14:00 uur een broodje Boerenbende!
Elke keer verrassend lekker!

5,00

LUNCH MOMENT
LEKKERS VAN DE BOERDERIJ

HEREFORDCARPACCIO

9,25

Rundercarpaccio van onze eigen Hereford koe.
Met zongedroogde tomaten, sla, rode ui, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en mosterd-dille dressing.
Geserveerd met een rozemarijn/zeezout broodje.

HEREFORDBURGER

10,95

Herefordburger met pikante Smaaq kaas, spek, rode ui,
tomaat, komkommer en truffelmayonaise.

Wijntip!
1492 Tinto
Don Cristobal
Argentine

9,25

BOERENSANDWICH
Boerensandwich met Utregse oudekaas salade,
chorizo, zongedroogde tomaten, rode ui, paprika,
sla en komkommer. Keuze uit wit of bruin oerbrood.
Wijntip!
Roseline Shiraz

BRIE UIT DE OVEN

7,95

Boerenbol met kersencompote, cranberry's en brie.
Warm uit de oven en geserveerd met salade.

BOERENSMELTER DRIE TOMATEN

6,25

Wit of meergranen flaguette met grove tomaat,
olijven kaas, huisgemaakte tomatentapenade,
cherrytomaten en Parmezaanse kaas.

BOERDERIJPLANK

12,75 p.p.

Geniet van een heerlijke hartige smikkelplank met al het
lekkers van de boerderij. Op deze plank serveren we
heerlijke gerechten met kaas, kip, rund, varken en groenten.
Vanaf twee personen te bestellen.

Desserttip! Uw lunch lekker afsluiten?
Kies dan onze BOERENPROEF TOET.
Een heerlijke proeverij met diverse kleine toetjes.

Wijntip!
Sol de Andes
Chardonnay
Reserva.

BOERENSMELTER

5,25

Wit of meergranen flaguette met
boerenkaas en beenham. Geserveerd met boerendip.

Heeft u al
onze maand
gerechten al
gezien?

EITJES UIT DE PAN
Drie kakelverse eieren geserveerd op wit of bruin oerbrood
met beleg naar keuze:
7,25
Ham, kaas of spek
8,00
Ham/kaas of spek/kaas
9,25
Ham, kaas en spek

Wist u dat:

Wij met dagverse producten
werken en er dus een
gerecht uitverkocht kan zijn.

Wist u dat:
Wij liever geen eten weggooien
en we u graag een boerenzak
mee naar huis geven!

KLEIN MOMENT
VOOR ECHTE BOERTJES EN BOERINNETJES
BOERTJES SMELTER

4,95

BOERINNETJES HARTIG

2,55

BOERINNETJES ZOET

2,30

BALLETJE GEHAKT VAN KLEINE SIEN

3,75

Flaquette wit of meergranen met ham/kaas en ketchup.

Broodje met ham of kaas.
Broodje met jam.

Broodje met balletje gehakt en tomatenketchup.

PANNENKOEK VAN KLEINE KEES

Pannenkoek met lekkere versieringen en stroop.

5,50

ZOET MOMENT
BAKSELS UIT SIENS OVEN

HUISGEMAAKTE
APPELTAART
3,45

OMA'S CAKE
2,50

| Bitterkoekjes

| Slagroom: + 0,50

MONCHOUTAART

VERRASSINGSPLANKJE

3,45

5,45

| Stroopwafel karamel

BOERENSLOF

MAANDGEBAKJE

3,45

Bekijk het maandgebakje bij de
maandspecialiteiten op de eerste
pagina. Verrassend lekker!

| Witte chocolade
Sinaasappel

BOERENPROEF TOET

6,50

Sluit uw lunch af met een heerlijke boerenproef toet. Een proeverij
van verschillende kleine toetjes. Liever alleen een bolletje ijs? Dat
kan ook! Vraag ernaar bij onze gastheer/vrouw.

ZIN IN EEN
BORREL MOMENT?
BEKIJK ZE OP ONZE DRANKENKAART

SMULMOMENTEN
UIT THEEHUIS BIJ KEES EN SIEN
TE RESERVEREN VANAF TWEE PERSONEN

BOEREN
THEEMOMENT
21, 50 P. P.

SIENS
THEEMOMENT
25, 50 P. P.

KEES
THEEMOMENT
27, 50 P. P.

SIENS
WIJNMOMENT

Twee gangen moment met een hartige en
een zoete smikkelplank. Tijdens het
moment wordt er onbeperkt thee of twee
kopjes koffie geschonken.

Vier gangen moment met een soepje,
hartige en een zoete smikkelplank. Als
afsluiting een dessert of een kopje koffie.
Tijdens het moment wordt er onbeperkt
thee of twee kopjes koffie.

Vijf gangen moment met een
welkomstdrankje, soepje, hartige en zoete
smikkelplank. Als afsluiting een dessert of
een kopje koffie. Tijdens het moment wordt
er onbeperkt thee en koffie geschonken.

29, 50 P. P.

Drie gangen moment met 5 verschillende
soorten wijnen en diverse heerlijke
bijpassende gerechten. Een unieke
beleving!

KEES
BIERMOMENT

Drie gangen moment met 4 verschillende
soorten bieren en diverse heerlijke
bijpassende gerechten. Echt smullen!

28, 50 P. P.

TIP:
Begin het weekend goed en krijg op zaterdagmorgen € 1,50 korting
op alle theemomenten! Dat is genieten!
(Starttijd 09.30 - 10.00 uur, eindtijd 12:00 uur)

