
IJs en Koffie Hof

DRANKENKAART
Flesje 20 cl. (Glas / Beker)
Coca cola / Light / Zero €2,10 Melk €2,00
Fanta sinas €2,10 Chocomel €2,25
Sprite €2,10 Chocomel (warm) €2,50
Chaudfontaine rood / blauw €2,10 met slagroom €3,00
Bi+er lemon €2,10 Verse Jus d' Orange €3,00
Cassis €2,10 Ranja voor de kids €1,00
Tonic €2,10 Kan ranja voor de kids €3,75
Appelsap €2,10
Rivella €2,10 Bier / Speciaal Bier zie onze bierkaart

Jus d' Orange €2,30 Warsteiner 4,8% Pils 33 cl €2,75
Fuze Tea Sparkling €2,30 Warsteiner 0,1% Fresh 33 cl €2,75
Fuze Tea Green Tea €2,30 Warsteiner 2,5% Radler 33 cl €2,95
Fuze Tea Peach Hibiscus €2,30 Warsteiner 0% Radler 33 cl €2,95
Fuze Tea Mang Chamomile €2,30

Likeuren
Wijn piccolofles 25 cl Amare+o (28%) €4,00
Son*no Chardonnay Baileys (17%) €4,00
Bio 12% (wit) €3,95 Tia Maria (20%) €4,00
Son*no Sangiovese Licor`43 (31%) €4,00
Bio 12% (rood) €3,95 Whisky (40%) €4,25
St. Auriol Rose Reserve 12,5% €3,95 Advocaat (14%) €3,25
Erben Spatlese 8,5% (wit) €3,95

Borrelhapjes met mayo/mosterd/ketchup/curry
Bi+erballen (8 st.) €5,00 Frikandelletjes (12 st.) €6,00
Gehaktballetjes (8 st.) €6,00 Kip-Nuggets (8 st.) €5,00
Mix Hapjes (8 st.) € 5,50 Vegetarische Mix (8 st.) €6,00
Hapje Kaas (2 pers.) jonge + oude kaas, brie, augurkjes en mosterd €7,00



OPWARMERTJES (met alcohol)
Hollandse koffie (met Advocaat en slagroom) €5,50
Ierse koffie (met Jamesson Whiskey en slagroom) €6,25
Spaanse koffie (met Licor '43 en slagroom) €6,00
Italiaanse koffie (met Amare+o Disaronno en slagroom) €6,00
Jamaïcaanse koffie (met Tia Maria en slagroom) €6,00
Bailey’s koffie (met Bailey’s en slagroom) €6,00
Alle koffie's kunnen cafeïnevrij of met sojamelk gemaakt worden + € 0,10 of € 0,20

IJs en Koffie Hof

KOFFIE & LEKKERS
Div. soorten Thee zie onze theekaart LEKKERS
Thee (div. soorten) €2,10 Kijk voor alle andere lekkernijen in
Verse mun.hee (met honing) €3,00 onze gebaksvitrine

Koffie €2,10 Appeltaart €2,95
Cappuccino €2,50 met slagroom €3,50
Koffie verkeerd €2,60 Appeltaart de luxe €4,50
La.e Macchiato €2,80 met bolletje vanille roomijs

Espresso €2,10 slagroom en vanillesaus

Double Shot €2,90 Boerencake €1,50
Espresso Macchiato €2,30 Luikse Wafel €2,25
(met laagje melkschuim) met slagroom €2,80
Espresso Con Panne €2,60 Luikse Wafel €3,75
(met slagroom) met aardbeien, kersen

Flavour La.e Macchiato €3,80 of appeltjes (warm),

Hazelnoot - Karamel - Vanille met slagroom

Chocolade - Tiramisu - Appeltaart Luikse Wafel de Luxe €5,80
of Speculoos met slagroom en topping met aardbeien, kersen

Verwen koffie €3,80 of appeltjes (warm), bolletje

(koffie met vanille roomijs, vanille-roomijs en slagroom

karamelsaus en slagroom) Appelstrudel (warm) €3,25
Boggerd's koffie of thee €6,25 met vanille saus

(met verschillende lekkernijen)
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SMAKELIJK!!!
Broodmandje div. brood met kruiden-en roomboter en aioli € 4,95

Soep van het moment (huisgemaakt) v.a. € 4,95
met boerenbrood, kruidenboter en huisgemaakte croutons

BROOD(JES)
Keuze uit vers afgebakken: Boerenbrood - Rus*ek broodje
Pe*t Pain wit/bruin - Zachte wi+e bol

Jonge Kaas € 4,50 Eiersalade (huisgemaakt) € 5,50
Oude Kaas € 4,95 Tonijnsalade (huisgemaakt) € 6,50
Ham € 4,95 Brie met honing of appelstroop € 6,75
Gezond € 6,50 en walnoten

Frikandel of Kroket (zacht broodje) met mayonaise of mosterd € 4,50
Duitse braadworst (pe*t pain) met mosterd € 5,00

Tos- Boerenbrood met ham-kaas ketchup en saladegarnituur € 5,75
Tos- Boerenbrood met brie-tomaat ketchup en saladegarnituur € 6,25

Boerentoast in kruidenboter gebakken champignons en uien, € 6,75
afgeblust met een scheutje room op geroosterd boerenbrood
met een saladegarnituur

Broodje Hete Kip kipreepjes met ui gebakken in piri-pirisaus € 6,75
op een rus*ek broodje met saladegarnituur

Hamburger "d'n Boggerd" op een rus*ek broodje met gebakken € 7,00
spek, uien en champignons, hamburgersaus en saladegarnituur

Gehaktbal uit de jus (huisgemaakt) met boerenbrood roomboter, € 7,25
mayo of mosterd en een saladegarnituur
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SMAKELIJK!!!
Friet € 3,00

Friet met mayo/ketchup/mosterd/curry € 3,50

Friet met Frikandel of Kroket met mayo € 5,50

Friet met Duitse Braadworst met mayo € 6,00

Friet met Hete Kip met mayo € 8,25
kipreepjes met ui gebakken in piri-pirisaus met saladegarnituur

Friet met Gehaktbal (huisgemaakt) met mayo € 8,50
met saladegarnituur

Por-e Kibbeling met remouladesaus en een salade garnituur € 6,50

Gebakken Vis (pangasius) gepaneerd in een visbloempapje, € 6,50
met een heerlijke remouladesaus en een saladegarnituur

Boerensalade (kan ook vegetarisch) € 8,75
sla met yoghurtdressing, gebakken uien, champignons en spekjes,

tomaat, komkommer, augurk, uitjes en gekookt ei met boerenbrood,

kruiden-roomboter en huisgemaakte croutons

Kinderbordje friet met een kroket, frikandel of nuggets (4 st.) € 5,00
mayo of ketchup, appelmoes en natuurlijk een verrassing!
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WINTER−TOPPERS!!!
Lunch-Trio klein kopje soep, broodje kroket met mosterd, snee € 12,50
boerenbrood met ham en kaas, gebakken ei en saladegarnituur

Boeren-Omelet met boerenbrood roomboter en saladegarnituur € 7,50

Kip-Saté (huisgemaakt) met div. brood en kruidenboter, atjar, € 12,25
kroepoek, gedroogde uitjes en saladegarnituur

Met friet en mayo i.p.v. brood € 13,50

Spek-Trio 3 speklapjes gepaneerd en gefrituurd € 12,50
met friet mayo en een salade

Schnitzel met friet met mayo en een salade € 13,75

Schnitzel Jägersaus met friet, mayo en een salade € 16,25

Schnitzel Holsteiner met friet, mayo en een salade € 16,25

Schnitzel gebakken uien en champignons met friet, € 16,25
mayo en een salade

Schnitzel Hawaii met friet, mayo en een salade € 16,25


