MENUKAART
Serre-restaurant

BIJ DE KOFFIE

VOOR BIJ DE BORREL

Voor bij de koffie
Cake
Gevulde koek
Appelgebak
Gesorteerd gebak
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje

€ 1,10
€ 1,75
€ 2,30
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85

vanaf € 3,75
€ 3,75

Tosti’s**
Tosti ham en/of kaas
Tosti Hawaï (ham, kaas, ananas)
Italiaanse tosti (kaas, tomaat,
Italiaanse kruiden en pesto)
Uitsmijters**
Uitsmijter met ham en/of kaas
Uitsmijter met beenham

€ 5,50

Wij zijn 7 dagen per week geopend,
behalve op Nieuwjaarsdag.

Broodjesbuffet
Diverse vers belegde broodjes

Broodjes
Broodje Van Dobben kroket
Broodje warme beenham
met honingmosterdsaus

€ 4,50
€ 5,50
€ 5,50

OPENINGSTIJDEN

SOEP EN BROODJES

Soepen
Soep van de dag
Vegetarische soep

Snacks voor bij de borrel
Mini snacks (8)
Van Dobben bitterballen (8)
Warme kaastengels (8)
met chilisaus
Vegetarische mini snacks (8)

€ 2,85
€ 4,00

Maandag t/m zondag 9:30 tot 18:00 uur
Feestdagen
9:30 tot 18:00 uur
De warme keuken van ons restaurant is
geopend van 11:30 tot 18:00 uur.
Voor informatie, reserveringen en
prijzen kunt u terecht bij onze receptie.
Tot ziens en een orchideeëngroet,

€ 3,75
€ 4,25
€ 5,25

De familie Maarssen
en medewerkers
De Orchideeën Hoeve

€ 7,25
€ 7,75

Vegetarisch, of ook vegetarisch te bestellen

*Deze plates kunt u ook als seniorenplate bestellen

MENUKAART
Serre-restaurant

WARME GERECHTEN
Pannenkoeken
Kinderpannenkoek
Pannenkoek naturel
Pannenkoek ananas of appel
Pannenkoek boerenjongens,
Pannenkoek spek

€
€
€
€
€

4,75
5,50
6,50
6,50
6,50

Snacks
Frikandel
Kaassoufflé
Van Dobben kroket
Gehaktbal

€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,90

Friet
Friet
Friet met frikandel
Friet met kaassoufflé
Friet met Van Dobben kroket
Kinderbox met verrassing
Friet met mayonaise, appelmoes en een
frikandel, kroket, kipnuggets of vissticks
Plates
Zomerburger
broodje runderburger met saus
geserveerd met friet, sla en mayonaise

€
€
€
€

2,90
4,90
4,90
4,90

€ 4,75

Ribroast met honing-tijmsaus
geserveerd met gebakken aardappelen,
sla en warme groente
Maaltijdsalade
met kip of feta
met zalm
geserveerd met brood en boter

€ 16,50

€ 11,50
€ 13,00

DESSERTS
Beestenijsje - kindercoupe
voor de kinderen

€ 3,50

Seniorencoupe
vanille-ijs met vruchten en slagroom

€ 3,50

Coupe ijs
€ 3,95
vanille-ijs, aardbeienijs, vruchten en slagroom
Zomerkoninkje
€ 4,95
1 bolletje vanille-ijs met aardbeien en slagroom

€ 11,50

Kipsaté*
geserveerd met sla, friet en mayonaise

€ 13,00

Fish & Chips*
met vissaus

€ 13,00

Schnitzel met jägersaus
geserveerd met gebakken aardappelen,
sla en warme groente

€ 13,50

Vegetarisch, of ook vegetarisch te bestellen

Coupe mango
€ 5,50
3 bolletjes mango-ijs met vruchtjes en slagroom

*Deze plates kunt u ook als seniorenplate bestellen

