Broodjes
Broodje met gerookte zalm, dillesaus en rode ui
Bread with smoked salmon and a dillsauce with red onion

€ 7,00

Broodje met tonijnsalade en appel
Farmers bread with tuna salad and apple

€ 7,50

Broodje carpaccio met Parmezaan, pijnboompitten en truffelmayonaise
Bread with carpaccio of beef, Parmesan cheese, pine nuts and truffle mayonnaise

€ 7,00

Broodje rosbief met eiersalade en rucola sla
Bread with roast beef served with a salad of egg and rucola salad

€ 7,00

Broodje Reypenaar met komkommer en tuinkers
Bread with Reypenaar cheese, cumcumber and cress

€ 6,50

Broodje Twentse ham met tonijnsalade en tuinkers
Bread with local ham and tuna salad and cress

€ 6,75

Clubsandwich met kip, bacon, komkommer, tomaat, sla, ei en dillesaus
Clubsandwich with chicken, bacon, cucumber, tomato, lettuce, egg and a dill sauce

€ 8,50

Clubsandwich met gerookte zalm, tonijnsalade, komkommer, sla, ei en dillesaus
Clubsandwich with smoked salmon, tuna salad, cucumber, lettuce, egg and a dill sauce

€11,50

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten.
Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën? Onze keuken is hier graag van op de hoogte om u een zorgeloze avond te bezorgen.

Warme broodjes
Broodje geitenkaas uit de oven met walnoten en honing
Bread with goat cheese out of the oven with walnuts and honey

€ 7,00

Tosti van maisbrood met ham en jong belegen kaas
Grilled cornbread sandwich with ham and young cheese

€ 5,25

Tosti van maisbrood met tomaat, rucola en jong belegen kaas
Grilled cornbread sandwich with tomato, rucola and young cheese

€ 4,50

Soepen
Tomatensoep met groene kruiden
Tomatosoup with green herbs

€ 6,00

Romige soep van bospaddenstoelen met een vleugje truffel
Creamy soup of mushrooms with a twist of truffle

€ 6,00

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten.
Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën? Onze keuken is hier graag van op de hoogte om u een zorgeloze avond te bezorgen.

Salades
Salade met gerookte zalm geserveerd met een kruidendressing
Salad with smoked salmon, served with a herbal dressing

€ 12,00

Salade met geitenkaas, walnoten en honing
Salad with goat cheese, walnuts and honey

€ 12,00

Salade "De Broeierd" met biefstukreepjes en champignons
Salad "De Broeierd" with pan-fried slices of beef and mushrooms

€ 12,00

Salade met gegrilde kip, oude Reypenaar, gekookt ei en mosterddressing
Salad with grilled chicken, old Reypenaar cheese, egg and a mustard dressing

€ 11,00

Eiergerechten
Omelet met ham en gerookte zalm
Omelette with ham and smoked salmon

€ 9,75

Uitsmijter "speciaal" met champignons, ui en spek, gegratineerd met kaas
Pan-fried eggs "Special" with mushrooms, bacon, onion, topped with cheese

€ 9,50

Uitsmijter met keuze uit ham en/of kaas
Pan-fried eggs with a choice of ham and/or cheese

€ 8,00

Uitsmijter met rosbief
Pan-fried eggs with roast beef

€ 8,50

Uitsmijter gerookte zalm en ham
Pan-fried eggs with smoked salmon and ham

€ 9,50

Wij werken uitsluitend met verse (en bij voorkeur biologische) producten.
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Warme gerechten
Tonijn op boerenbrood met Cheddar kaas uit de oven
Tuna on farmers bread with Cheddar cheese out of the oven

€ 7,00

Twee "Van Dobben" kroketten met mosterd, op brood of met frites
Two "Van Dobben" veal croquettes with mustard, choice between bread or French fries

€ 8,25

Burger "De Broeierd" met kaas, tomaat, augurk en frites
Beef burger "De Broeierd" with cheese , tomato, pickels and French fries

€ 9,95

Saté spies geserveerd met oerfrites en satésaus
Skewer of satay served with fries and peanutsauce

€ 12,50

Desserts
Vanille ijs met kletskoppen en chocoladesaus
Vanilla ice cream with gingersnap cookies and chocolate sauce

€ 6,25

Koffie "De Broeierd" met huisgemaakte friandises
Coffee "De Broeierd" with homemade friandises

€ 7,50
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