Ontbijt

Specials

Basisontbijt

Alleen tussen 08.00 en 10.00
Koffie of thee, croissant, jam, pistolet met kaas of ham en
een gekookt ei

2,50

Als extra kan bij het basisontbijt besteld worden:
- pistolet of croissant
0,50
- omelet

1,00

- kaas, ham of jam

0,50

- caffè lungo, espresso of cappuccino

1,00

- vers sinaasappelsap

1,00

Griekse Yoghurt

Met vers fruit, walnoten en honing

12 uurtje

Kopje soep naar keuze, snede brood met kaas en een
spiegelei, snede brood met een kalfskroket en een kleine
aardappelsalade

Brood 3JO Kalfskroket

6,50

Uitsmijter

6,50

Twee sneden brood, drie eieren met ham en/of kaas

5,50

9,00

6,50

Classic

7,00

Croque Meatloaf

Pittig rundergehakt, cheddar, rode ui en mango chutney

Croque Zalm

Gerookte zalm, roomkaas, babyspinazie en rode ui

Italiaanse open tosti

Getoast brood met salami, mozzarella, tomaat,
pesto en rode ui

Hawaii open tosti

Getoast brood met salsa, ham, kaas, ananas en tomaat

Smoked Chicken open tosti
Getoast brood met pesto, gerookte kip,
oude kaas en rode ui

4,50
5,70

IJsbergsla, jong belegen kaas, tomaat, gemarineerde
kipfilet, baconstrips, gebakken spiegelei en cocktailsaus

Hummus

Geroosterde paprika, babyspinazie, rode ui en
cashewnoten

Gerookte zalm

4,50
4,50

6,00
8,20

Warme Beenham

6,50

Pulled Chicken

7,80

IJsbergsla, komkommer, ui en honing-mosterd dressing
Huisgemaakte coleslaw, cheddar en slamix

Babyspinazie , dressing van rood fruit, geitenkaas,
druiven, sinaasappel en cashewnoten

4,50
4,50
4,50

Salade Carpaccio

Rucola, Parmezaanse kaas, pestomayonaise,
pompoenpitten en croutons

Caesar Salade 3JO

Kropsla, Caesar dressing, baconstrips, gemarineerde
kipfilet, ei, Parmezaanse kaas en croutons

Sushi Salade met zalm

Veldsla, sushi rijst, komkommer, radijs, gerookte zalm,
bosui, sesamcrème, nori snippers en sushidressing

Huisgemaakte vegetarische burger
gemaakt van linzen, feta en oude
kaas op een sesambun met roomkaas,
ijsbergsla, tomaat, rode ui en
huisgemaakte tzatziki

Gegratineerde kabeljauw loin

15,50

Biefstuk

14,50

Op een bedje van spinazie en courgette geserveerd met
pommes duchesses en salade
Kogelbiefstuk van de ambachtelijke slager met
kruidenboter geserveerd met frites en salade

Boerenschnitzel

11,50

Pasta van de chef

10,00

Gepaneerde schnitzel met gebakken spekjes,
champignons en ui geserveerd met frites en salade

Huisgemaakte falafel met groentes op een wrap
geserveerd met hummus en tzatziki

7,75
7,50
8,00
8,75

10,00

Runderstoof

8,00

Pulled Chicken

8,00

Paddenstoelenstoof

8,00

Frites met runderstoof en mayonaise
Frites met pulled chicken, bosui, seroendeng,
sesamzaadjes en mayonaise
Frites met een stoof van paddenstoelen, Parmezaanse
kaas, spiegelei en mayonaise

Zie pizzakaart

1,50

Muffin

2,50

Strawberry white chocolate cheesecake
Lemon mascarpone cheesecake
Appeltaart
Chocoladetaart
Boerderij-ijs naar keuze per bol

3,25
3,25
2,75
3,25
1,50

White chocolate of Double Chocolate

Hartigheden
Bijvoorbeeld voor bij de borrel
Nachos

5,00

Nachos speciaal

7,00

Portie Worst
Portie Kaas met mosterd
Ambachtelijke bitterballen

4,50
4,50
5,00

Gemengd bittergarnituur

5,50

Potato Dippers

4,50

Portie gemengde nootjes
Broodplankje

2,00
4,50

Portie gefrituurde uienringen

4,50

Met kaas, rode ui, tomaat en chilisaus

(8 stuks)

(10 stuks)

Met verschillende sausjes

Met diverse lekkere smeersels
met chilisaus (12 stuks)

Gemengde borrelplank

Een borrelplank voor 4 personen met kaas, worst,
nootjes, olijven, uienringen, bitterballen en brood met
kruidenboter

Patatje anders

Pizza

American Cookie

Met kaas, gehakt, chorizo, lente ui, rode ui,
crème fraîche en salsa

Plates

Wrap Falafel

Salades

Salade Geitenkaas

Huisgemaakte kipburger op een
sesambun met roomkaas, ijsbergsla,
tomaat, rode ui, cheddar en Joppiesaus

Als dessert of gewoon tussendoor

Slagroom +0,50

Wisselende pasta schotel

Geserveerd met ambachtelijk brood en kruidenboter

Huisgemaakte
soepen
Geserveerd met ambachtelijk brood en kruidenboter
Romige champignonsoep
Thaise currysoep
Italiaanse tomatensoep

Rucola, Parmezaanse kaas, pestomayonaise,
pompoenpitten en croutons

Roomkaas, ijsbergsla, rode ui en komkommer

4,50

10,00

Vegetarische Hamburger

Carpaccio

Gorgonzola, babyspinazie en appelstroop

6,50

9,50

4,50

4,50

Mexicaanse Hamburger

6,00

Croque Brie

Croque Mr. Blue

13,00

Kipburger

Ambachtelijke
sandwiches
Op twee sneden desem brood, keuze uit wit of bruin

4,50

9,50

5,80

Met spekjes, champignons en ui, geserveerd met twee
sneden brood

4,50

Geitenkaas, rucola, walnoten en vijgencompote

Hamburger 3JO XXL

Met een extra hamburger, cheddar
en baconstrips

IJs en gebak

Blueberry, lemon of triple chocolate

Boeren Omelet

Croque 3JO Dubbel

Croque Geitenkaas

9,50

5,00

3,30

Brie, walnoten en appelstroop

6,00

Huisgemaakte runderhamburger
op een sesambun met roomkaas,
ijsbergsla, tomaat, cheddar,
baconstrips en gefrituurde uienringen

Omelet kaas-ui

Croque 3JO

3 sneden brood met ham en/of kaas

Broodje,
frites en salade

Huisgemaakte runderhamburger op
een sesambun met tomatensalsa,
ijsbergsla, tomaat, cheddar en
guacamole

Geserveerd met twee sneden brood

Ham en/of kaas

Broodje

Hamburger 3JO
5,00

Twee kalfskroketten geserveerd met twee sneden brood

Tosti’s

8,00

Brood 3JO Gehakt

Twee sneden brood met een huisgemaakte gehaktbal

4,50

Burgers

12,50

