'’Bij Kees & Sien’

EET MOMENTEN
Broodjes

Warme broodjes

Zoet

10,95
HEREFORDCARPACCIO
Van onze eigen Hereford koe, met
sla, zongedroogde tomaat, rode
ui, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas en mosterd-dille dressing*.

9,00
HEREFORD KROKET
Twee Hereford kroketten naar
eigen recept, bereid in de oven.
Geserveerd met rauwkost en
mosterdmayonaise.

SIENS APPELTAART
Slagroom + 0,50

SIENS GEHAKTBAL
Met rode ui , komkommer, sla,
gebakken uitjes en satesaus.

3,65
CHEESECAKE
Witte chocolade | framboos

*Ook mogelijk met truffelmayonaise.
10,95
BOEREN SANDWICH
Met gerookte kip, paprika, bacon,
ui en truffelmayonaise
8,00
‘N BIETJE OP BROOD
Met bietenspread, geitenkaas,
appel en walnoten, honing.

Alle broodjes worden geserveerd
op wit of bruin oerbrood.

9,00

EITJES UIT DE PAN
Kakelverse eieren met beleg naar
keuze:
7,50
Ham, spek of kaas
8,25
Ham/kaas of spek/kaas
9,50
Ham, kaas en spek
Alle broodjes worden geserveerd
met wit of bruin oerbrood.

Soep & salades
6,95
HUISGEMAAKTE
TOMATENSOEP
Met crème fraîche en groene pesto.
Geserveerd met twee rusticini’s en
tomatenboter.
10,95
ZOMERSE SALADE
Met feta, seranoham, zacht fruit,
ui, tomaat, komkommer, balsamico
en zonnebloempitten.
Geserveerd met rusticini’s
en dippers.
(ook vegetarisch te bestellen )

Allergenen &
dieetwensen
Vraag onze medewerkers naar de
allergenenkaart.
Alle lunch met is vegetarisch of
kan vegetarisch gemaakt worden.
*Afrekenen gaat bij ons per tafel

3,65

3,45
ZOMERSE SCHELP
Vanille room | zomers fruit

BOEREN BOKKEPOOT
Chocolade | amandel

3,45

OMA’S CAKE
Ringcake | citroen

2,75

VERRASSINGSPLANK 5,25
Proeverij van onze heerlijke
baksels.

Voor de boertjes
en boerinnetjes

Boeren smelters
HAM EN KAAS

5,50

HAM

5,50

KAAS

5,50

De boerensmelter wordt geserveerd
op een wit of meergranen flaguette

Kees zijn
favoriete moment
13,95 p.p.
BOERDERIJPLANK
Boeren lunchplank met een
proeverij van verschillende hartige
lekkernijen van de menukaart.
Te bestellen vanaf 2 personen.

2,75
KOMMETJE SOEP
Huisgemaakte tomatensoep,
speciaal voor de kleintjes
5,50
PANNENKOEK
Naturel pannenkoek met
poedersuiker en stroop
6,00
HEREFORDKROKET
Snee wit of bruin oerbrood
met één Hereford kroket naar
eigen recept. Geserveerd met
mayonaise
5,50
BOERTJES SMELTER
Wit of meergranen flaguette
met ham en/of kaas van de
grill. Geserveerd met
tomatenketchup.

BOERINNETJES BROOD 2,75
Snee wit of bruin oerbrood
met ham, kaas of jam.

'’Bij Kees & Sien’

THEE MOMENT
Siens theemoment

€26,00 p.p.

Geniet Bij Kees & Sien van het boergondische goede leven met een heerlijke high tea vol met smaakvolle,
huisgemaakte en verse producten.
Een high tea van Kees en Sien bestaat uit 4 gangen:
GANG 1: Huisgemaakt soepje van de dag
GANG 2: Hartige plank, vol met broodjes en andere hartige lekkernijen van Kees
GANG 3: Zoete plank, vol met taartjes, cakejes, en andere zoetigheden van Sien
GANG 4: Koffie of dessert
Tijdens de high tea is onbeperkt thee inbegrepen of twee kopjes koffie / fris.
Wil je komen genieten van ons theemoment? Graag minimaal aan dag van tevoren reserveren.
Dit kan via onze collega’s, telefonisch of via www.eekhoeve.nl.
Ben je vegetarisch, veganistisch of heb je een gluten- of lactoseallergie? Geef dat ruim optijd aan, dan
houden wij hier rekening mee, zodat ook jij lekker kan genieten!

