+31 252 211 483
57 Herenstraat, Voorhout, Zuid-Holland, 2215 KE

MENUKAART
KEUZEMENU VOORGERECHT
Gegratineerd mosselvlees met knoflook, peterselie en kaas
Keuzemenu voorgerecht

€8.80
€8.80

Rouleau van konijn op een salade van rucola, hazelnoten en ardennenham

€8.80

Geparneerde avocado/uienringen met een yogurtschuim

€6.80

Keuzemenu voorgerecht
keuzemenu voorgerecht

KEUZEMENU HOOFDGERECHT
Stoofpotje van hert gegaard in biersaus

€18.50

Kabeljauw afgelakt met appelstrook en krokant van ardennerham

€18.50

Eendenborstfilet met bosvruchtensaus

€18.50

Keuzemenu hoofdgerecht
Keuzemenu hoofdgerecht
Keuzemenu hoofdgerecht

KEUZEMENU DESSERTS
Bananenpoffertjes met bananenijs en schuim

€6.50

Kaasplank

€9.50

Aangekleed kopje koffie of thee

€6.50

Ingedroogd appeltje met kaneelijs en vanillesaus

€6.50

Keuzemenu dessert

4 verschillende kazen met notenbrood en portstroop
Keuzemenu desserts
Keuzemenu dessert

VOORGERECHT
Breekbrood met smeersels

€5.50

Breekbrood met kruidenboter

€4.50
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VOORGERECHT
Rundercarpaccio

Rundercarpaccio met o.a. rucola mayonaise, oude kaas, pijnboompitjes en zongedroogde tomaat

€8.80
€8.80

SOEPEN
Pomodorisoep

Huisgemaakte pomodorisoep met roomkaas en balletjes. Ook vegetarisch te bestellen.

Huis gemaakte soep

normaal €4.50
Voor de kleine trek €3.50
kleine trek €3.50

heerlijke wisselende soep verkrijgbaar in voor de grote en kleine trek

Normaal €4.50

HOOFDGERECHTEN
Schnitzel 300 gram

Voor de grote trek een heerlijke schnitzel van 300 gram. Uiteraard met garnituur.

Kogelbiefstuk

€15.00
125gr €13.80

Heerlijk malse biefstuk met seizoensgroenten, sla en pepersaus

200 gr €17.80

Huisgemaakte spareribs

hele spareribs €15.50

geserveerd met sla en 2 sauzen

halve spareribs €9.80

Varkenshaas saté

200 €13.50

Huis gemarineerde varkenshaas saté met satésaus, kroepoek en atjar.

100 gr €9.80

Boerhaave Burger

€12.50

't Pannetje

€12.80

Huisgemaakte burger met o.a. cheddar, tomaat, augurk en BBQ saus. Op verzoek maken we een vegaburger.
Keuze uit regelmatig wisselend vlees en vis gerecht

Vis van het seizoen

Vraag onze medewerkers onze seizoensvis en onze dagprijs

MAALTIJD SALADES
Gamba salade

€13.50

Vegetarische salade

€12.50

Biefstuksalade

€13.50

Salade met gamba's, avocado en mango
heerlijke salade met geitenkaas, walnoten en honingdressing
Heerlijk biefstuk puntjes met teriyakisaus en warme groenten
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KINDERMENU'S
Kindermenu

Keuze uit kaassouffle , kipnuggets, frikandel of kroket. Geserveerd met appelmoes en friet.

€5.50

DESSERTS
Proeverij voor 2

€13.80

Proeverij zegt het al....samen genieten!

Kinderdessert

€4.80

Dessert Boerhaave

€6.80

Dame Blanche

€6.20

Versier zelf je vanille ijs, met slagroom, saus en decoratie
Vanille ijs, boerenjongens, advocaat, chocoladesaus en slagroom
Vanille ijs, chocolade saus en slagroom
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