
Organic f�d & ice cream

Great food and drinks
all day long!



IJS
Bolletjes

Per bolletje    e  1,30
Verse slagroom    e  0,60

Milkshakes
Mango framboos shake met slagroom en granaatappel  e  4,95
Chocolade cookies shake met slagroom en brownie bites e  4,95
Milkshakes met 2 smaken ijs, slagroom e  4,50

IJskoffie e  4,00
Twee bollen vanille ijs met warme koffie 

IJSCOUPES
Bananenboot  e  6,95
Verse banaan, vanille ijs, chocolade saus, slagroom 
Fruit coupe  e  6,95
Mango ijs, aardbei ijs, framboos ijs, slagroom, granaatappel 
Crazy cookies  e  6,95
Oreo cookies ijs, cookies ijs, chocolade ijs, slagroom, brownie bites

BROODJES
Onze broodjes serveren wij op een bruin broodje met lijnzaad en zonnebloempitten en met gemengde sla, 
cherrytomaatjes en komkommer. Op verzoek serveren wij ook glutenvrij brood.

Tuna Melt  e  7,95
Tonijn met rode ui, mayonaise, gesmolten kaas 

Zalm Zandwich e  8,95
Gerookte zalm, gekookt eitje, wasabimayonaise, pijnboompitjes

Smokey Joe e  8,95
Gerookte makreelmousse, sinaasappel, wakame 

’t Boertje e  6,95
Pittige boerenkaas, appelstroop, mosterdmayonaise

Geit Delight         e  8,95
Warme geitenkaas, appel, honing, walnoot

Ciao tutti         e  7,95
Mozzarella, pesto, pijnboompitjes, zontomaat 

Coppa di Parma        e  8,95
Mozzarella, pesto, warme parmaham, pijnboompitjes, zontomaat

Boerderei        e  7,95
Lauwwarme beenham, huisgemaakte eiersalade, komkommer

TokTok         e  8,95
Kipfilet, vijgencompote, truffelmayonaise, bacon, Parmezaanse kaas 

Carpaccio Classico         e  8,95
Runderlende, pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes 

Pita Falafel         e  8,95
Volkoren pitabrood, falafel, tzatziki, kruidenmayonaise

Healthy Hummus        e  7,95
Hummus, gemarineerde wortel, spinazie, zontomaat, kiemen 

Uitsmijter        e  8,50
3 eieren met naar keuze: kaas, ham of ham en kaas

2 Kroketten met brood        e  7,95
Naar keuze: 2 biologische runderkroketten of 2 biologische groentekroketten 

SAPPEN
Appel  e  4,00
Grapefruit  e  4,00
Wortel e  4,00
Sinaasappel  e  4,00



SHAKES & SMOOTHIES
Appel, komkommer, venkel, munt e  5,00
Appel, wortel, gember  e  5,00
Blauwe bessen, aardbei, banaan, amandelmelk e  5,50
Mango, framboos, munt, sinaasappel  e  5,50
Spinazie, banaan, appel, citroen e  5,50 

SOEPEN
Onze soep wordt geserveerd met brood en kruiden aioli en is veganistisch en glutenvrij.
Op verzoek serveren wij de soep met glutenvrij brood.

Pompoensoep  e  7,50
Met wortel, kokos en koriander

Rode Linzensoep e  7,50
Met tomaat, citroen en munt

SALADES
Geitenkaas  e  13,95

Met warme geitenkaas, geroosterde pompoen, walnoten

Caprese e  12,95
Met tomaat, mozzarella, pesto en brood/aioli   

Gegrilde, gemarineerde kipfilet  e  14,50
Met avocado, gekookt eitje, ceasardressing, Parmezaanse kaas en brood/aioli  

KINDEREN
Bolletje met beleg  e  3,95

Broodje met naar keuze jam, pindakaas of kaas

Kinder menu e  6,95
Mini hamburger, frietjes met mayonaise en diksap limonade

Kinder Pasta e  6,95
Tagliatelle met tomatensaus, mozzarella

BORREL
Brood met dips e  7,00

Bruin brood geserveerd met kruiden aioli en tomatentapenade

Garnalenkroketjes  e  7,50
Met verse citroenmayonaise

Bitterballen  e  6,00
6 stuks geserveerd met mosterd

BURGERS
Onze burgers worden geserveerd op een hamburger bol met ijsbergsla, komkommer, tomaat en
onze burgersaus. Op verzoek serveren wij de burger op glutenvrij brood. 

 Normaal  Mini  
Beef Burger e    9,50 e  5,00

100% rundvlees

Boeren Burger e    9,95 e  5,50
100% rundvlees, gesmolten kaas 

Jetties Burger e  11,50 e  5,95
100% rundvlees, gebakken ei, bacon  



 Normaal  Mini  
Burger Royaal  e  11,50 e  5,95

100% rundvlees, parmaham, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise

Spicy Burger  e  10,95 e  5,75
100% rundvlees, chorizo, bbq saus, rode peper mayonaise 

The Italian Burger e  11,50 e  5,95
100% rundvlees, basilicumpesto, mozzarella, tomatentapenade

Lams Burger e  11,50 e  5,95
100% lamsvlees, tzatziki, knoflookmayonaise

Veggie Burger  e    9,95 e  5,50
Burger van kikkererwten en bulgur, tzatziki, verse kruiden mayonaise

Vegan Junk Food Burger e  11,50 
Vegan burger, fried onion rings, vegan mayonaise, volkoren pita

Frietjes en mayonaise of ketchup  	 e  3,75
Spicy wedges en mayonaise of ketchup 	 e  4,25

Op verzoek serveren wij ook bbq saus of vegan mayonaise bij de frietjes of wedges. 

PASTA’S
Onze pasta’s maken wij met verse tagliatelle.

Pasta Caprese  e  13,00
Met tomaat, mozzarella, basilicum, Parmezaanse kaas 

Pasta Veggie e  14,00
Met aubergine, courgette, cherrytomaat, mozzarella, Parmezaanse kaas

Pasta Carbonara  e  14,00
Met pancetta, knoflook, room, ei, Parmezaanse kaas

Pasta Speciale e  15,00
Met boerenham, cherrytomaat, champignons, truffel, room, Parmezaanse kaas

Ravioli         e  15,00
Met spinazie, ricotta, aubergine, courgette, room, basilicum, Parmezaanse kaas 

MAALTIJDEN, CURRIES, SPECIALS
Kijk ook even op ons krijtbord voor onze wisselende gerechten.

Turkse Kofte  e  14,50
Pittige gehaktballetjes, verse tomaten-kikkererwtensaus, tzatziki, verse spinazie, basmati 

Thaise Rundercurry e  15,00
Pittige rundercurry, kokos, zoete aardappel, verse koriander, basmati

Lasagne Bolognese  e  15,00
Klassieker met rundergehakt, wortel, verse tomaat, basilicum en een groene salade

Lasagne Veggie  e  15,00
Met aubergine, courgette, paprika, ricotta, verse tomaat, basilicum en een groene salade

Marokkaanse Groenteschotel         e  15,00
Gegrilde aubergine, pompoen, zoete aardappel, wortel, feta, granaatappel,
dikke yoghurt, basmati  

Spinaziequiche         e  14,50
Flink stuk quiche met verse spinazie en boerenkaas met gemengde salade en groentechips  

Pompoencurry         e  15,00
Met pompoen, wortel, zoete aardappel, kokos,basmati


