
KOUDE BROODJES
      
Keuze uit: boerenbrood wit  of bruin     

Tonijnsalade    8,95
met rode ui, augurk en tonijnmayo    
Filét American   8,95
rode ui, augurk, gekookt ei,  parmezaanse kaas  
en truffelmayo     
Carpaccio     9,95
rucola, parmezaanse kaas,  pijnboompitjes, 
en truffelmayo      
Fricandeau speciaal    8,95
vleessalade, augurk en rode ui     
Russich ei     9,50
rundvleessalade, tomaat, komkommer, rode ui,
augurk,  gekookt ei en ijsbergsla
Krabsalade   8,95
gekookt ei, rode ui en bieslook      

Al onze producten zijn vers en huisgemaakt   

WARME BROODJES       
    
Kippenlever      8,95
gebakken spek, ui en champignons     
Gegrilde kipfilet van de plaat    8,50
paprika, ui, champignons en kerriemayo     
Huisgemaakte gehaktbal uit de jus  7,25
met brood    
Gegrilde ribeye van de plaat    11,95
ijsbergsla, zongedroogde  tomaat  en truffelmayo   
Ouderwets warm vlees uit de jus   8,95
met gebakken ui en champignons  
Slagers kroketten (2 stuks)    7,95
met grove mosterd   
Biefstuk in ouderwetse jus   14,95
met brood   
Brie uit de oven     7,50
met honing en pijnboompitten    

SOEPEN    
    
Ossenstaartsoep met rundvlees  6,75
Uiensoep gegratineerd   6,50

TOSTI’S    
    
Ham kaas    4,50
Ham, kaas tomaat   5,00
Kaas gehakt    6,50
Ham kaas sambal                       5,00
De Boerderij      7,00
gehakt,  kaas,  uien  en tomaat               
Brie      5,50
      
   
HIGH TEA        P/P    18,50 
een mix van zoete en hartige hapjes        

HIGH WINE        P/P    24,50 
met hartige hapjes                  
 
Vooraf bespreken (minimaal 2 personen)  
     

STOKBROOD    
    
Kaas tomaat uit de oven 5,00
met Italiaanse kruiden                 
Old Amsterdam met grove mosterd       6,00
Gezond 
ham, kaas, tomaat, komkommer,                   6,50
rode ui en Boerderij dressing   
Gekookt ei       4,50

SALADES   
   
Biefstuk Bali     17,00
met rode ui, tomaat, komkommer 
zongedroogde tomaatjes , pijnboompitjes, 
augurk en toast                                                                                      
  
Gegrilde kip van de plaat   13,50
paprika, ui, champignons, tomaat,
komkommer en kerriemayo   

Gebakken champignons   10,00
in de kruidenboter met ui, tomaat, 
komkommer en ravigottesaus          
    
LEKKER BIJ DE BORREL   
   
Slagers bitterballen  (6 st.)  5,50 
Vlammetjes met vlammen saus (6 st.)     5,50 
Bittergarnituur                           8,50 
Bittergarnituur groot                      16,00 
Kaasstengels (6 st.)        5,75 
Stokbrood met smeersels        5,75 
    
GEBAK   
   
Appelgebak vers gebakken   4,50
met verse slagroom  
American cheesecake    3,50
met verse slagroom     
Red Velvet met verse slagroom                    4,25 
Wisselend gebak   v.a    3,00 
    
LUNCH DRANKEN    
   
Melk   2,00 groot  2,50 
Jus d’ orange  3,50 groot  4,25 
Karnemelk  2,25 groot 2,75 
Karnejus  3,00 groot 4,00
Chocolademelk  2,75 groot 3,75 

LUNCH
De Boerderij by Charrels

Wij zijn 7 dagen per week geopend voor lunch van 11.00 uur tot 16.00 uur en diner van 17.00 uur tot 21.30 uur



De Boerderij
ByCharrels

7 dagen per week geopend!

vanaf 11.00 uur voor lunch en diner 




