
LUNCH
SOEP

Boeren kippensoep 6.75
Licht gebonden met bloemkool, bospeen, 

vermicelli, salie en krokante knoflook

De soep wordt geserveerd met brood en

gezouten boerenroomboter

Wij gebruiken voor al onze

kipgerechten alleen

Tante Door kippen.

SPECIALS

12 uurtje 11.50
Boeren kippensoepje, pulled chicken, 

 gerookte zalm, kleine desem broodjes, 

 boerenroomboter, kleine salade, kroketje, 

gepocheerd ei met Hollandaisesaus

Steak sandwich 10.50
Dun gesneden Picanha van het spit, 

 rode-uiencompote, truffelmayonaise, 

 komkommer, rucola en houthakkersbrood

Club sandwich 11.50
Gemarineerde kip, chimichurrie salsa, 

 parmezaan, avocado, tomaat,  

pimentonmayonaise en little gem sla, 

 geserveerd met friet en mayonaise

Black Angus burger 12.50
Van de Green Egg met pimentonmayonaise, 

rode uiencompote, oude cheddar, tomaat, 

cogollos sla en briochebol, geserveerd met 

friet en mayonaise

Tante Door 1/2 kip bij Hen 14.00
Friet, koolsla en mayonaise

M I N I G O L F
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EET  
SMAKELIJK

KOM OOK  
EENS  

MINIGOLFEN  
BIJ HEN!

Je kunt zonder te reserveren 
komen midgetgolfen tijdens  

onze openingstijden.  

Kijk voor leuke arrangementen 
op de website of vraag ernaar bij 

één van onze medewerkers.



EI

Benedict kip 9.00
Gerookte kip, gegrild houthakkersbrood, 

gepocheerde eieren en Hollandaisesaus

Benedict zalm 9.95
Gerookte zalm, gegrild houthakkersbrood, 

gepocheerde eieren en Hollandaisesaus 

Benedict avocado 9.50
Verse avocado, geitenkaas, tuinkruiden, 

gegrild houthakkersbrood, gepocheerde 

 eieren en Hollandaisesaus

Roerei 8.00
Tuinkruiden, kippenkaantjes, desembrood  

en roomboter 

TOSTI’S

Met bruin of wit desembrood

Bij Hen 7.00
Pulled chicken, belegen boerenkaas, 

 geroosterde courgette en gerookte ketchup

Tuna melt 7.00
Tonijn, geroosterde courgette, rode ui,  

oude cheddar en dragonmayonaise 

Jonge geitenkaas 7.00
Tomaat, thijm, jonge geitenkaas  

en pimentonmayonaise

SALADES

Caesar salad 11.00
Gegrilde romeinse sla met gepocheerd 

 hoeve-ei, kippendij, parmezaan, Caesar 

dressing en croutons

Burrata 11.00
Gegrilde vleestomaat met basilicum,  

grove croutons, romige mozzarella, 10 jaar 

oude balsamico en extra vierge olijfolie

Kabeljauwsalade 12.00
In beslag gebakken, groene asperge,  

rucola, komkommer, ei, cornichons  

en dragonmayonaise

Salades worden geserveerd  

met brood en boerenroomboter

KOM OOK 
EENS DINEREN 
BIJ HEN!
Kijk voor leuke 
arrangementen op de 
website of vraag ernaar bij 
één van onze medewerkers.


