
HEREFORDCARPACCIO  |  11.25
Van onze e igen Hereford koe,  met  s la ,
zongedroogde tomaat ,  rode ui ,
p i jnboompitten,  Parmezaanse kaas  en 
mosterd-di l le  dress ing.  
(ook mogel i jk  met  t ruf fe lmayonaise)

BOEREN SANDWICH  | 11.95
Clubsandwich met  huisgemaakte e iersalade,
beenham,  rode ui ,  komkommer,  s la  en tomaat .
Geserveerd met  boeren chips  en dipper .  

BROODJE VAN DE GEIT  | 8.25
Met geitenkaas ,  peer ,  s t roop,  walnoten,
komkommer,  rode ui  en s la .

SIENS GEHAKTBAL | 10.95
Bal let je  van S ien met  stompetoren kaas ,
gebakken ui  en cocktai l  d ip .  

HEREFORD KROKET  | 9.95
Twee Hereford kroketten naar  e igen recept ,
bereid  in  de a i r f ryer .  
Geserveerd met  mosterdmayo en rauwkost .

Een boeren lunchplank met een proeverij van 
verschillende hartige lekkernijen van de menukaart. 
Te bestellen vanaf twee personen. 

TOMATEN-PAPRIKASOEP  |  6.95
Huisgemaakt ,  met  crème fra îche en pesto.  
Geserveerd met  borrelbroodjes  en dippers .

BOEREN SMELTER  | 5.50
Wit  of  meergranen f laguette  met  ham en/of  kaas  
van de gr i l l .  Geserveerd met  Boer 'n  dip  en rauwkost .  

EITJES UIT DE PAN
Kakelverse  e ieren geserveerd op oerbrood 
met  beleg naar  keuze:
Ham,  kaas  of  spek |  7 .50
Ham/kaas  of  spek/kaas  |  8 .25
Ham,  kaas  en spek |  9 .50

SALADE VAN DE BOER  | 10.95
Met Fenegr iek  kaas ,  appel ,  k ip ,  spekjes ,  walnoten,  
rode ui ,  komkommer,  tomaat  en honing-
mosterddress ing.  Geserveerd met  borrelbroodjes  
en dippers .

Al le  broodjes  worden geserveerd op wit  
of  bruin  oerbrood.

Voor de boertjes en boerinnetjes Allergenen 
en dieetwensen

BOERDERIJPLANK  |  14.50 P.P.

Kees' favoriete moment

AFREKENEN GAAT BIJ ONS 
PER TAFEL 

Geniet ook thuis van
Siens gehaktbal. 

Te koop in de
Landwinkel.

Tip: 
Deze Fenegriek kaas

komt van kaasboerderij
Weenink en is ook te

koop in de Landwinkel!

EET MOMENTEN 'BIJ KEES & SIEN'

KOMMETJE SOEP  |  2.75
Huisgemaakte tomatensoep,  speciaal  voor  de k ids .

BOERTJES PANNENKOEK  | 5.50
Naturel  pannenkoek met  poedersuiker  of  st roop.

BOERTJES SMELTER | 5.50
Wit  of  meergranen f laguette  met  ham en/of  kaas  van de gr i l l .
Geserveerd met  tomatenketchup.

HEREFORD KROKET  | 6,00
Snee wit  of  bruin oerbrood met  één Hereford kroket  naar  e igen recept .
Geserveerd met  mayonaise .

BOERINNETJES BROOD  | 2.75
Snee wit  of  bruin oerbrood met  ham,  kaas  of  jam.  

Lunch moment

Wijntip! 
1492 Argentina Tinto

Vraag onze medewerkers naar de
allergenenkaart. 

Alle lunch met       is vegetarisch of kan
vegetarisch gemaakt worden.

Tip



KERSENSLOF  | 3.65
Schuim |  Zwitserse  room

BOEREN BOKKEPOOT  |  3.45
Chocolade |  amandel

VERRASSINGSPLANKJE  |  5.50
Proever i j  van onze heer l i jke  baksels

Siens theemoment
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 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! 

         Geniet ook thuis
van een heerlijke
bokkenpoot. Te koop
in de Landwinkel.

TipSIENS APPELTAART |  3.75
Slagroom  + 0 .50

OMA'S CAKE  |  2.75
Diverse  smaken

SIENS KWARKTAART | 3.65
Sinaasappel  |  witte  chocolade

SMUL MOMENTEN 'BIJ KEES & SIEN'

Zoet moment

GENIET VAN SIENS THEEMOMENT VOOR 26,50 P .P .

Iets te vieren?
Heb je iets te vieren, wil je iets bijzonders of kom je met een
grote groep? Neem contact op met lisette@eekhoeve.nl voor
de mogelijkheden.


