
WARME DRANKEN 
Koffie	 	2,20 	
Cappucino	 	2,75		
Latte	Macchiato	 	3,50		
Latte	Specials	 	4,00		
Warme	chocomel	 	2,75		
Warme	chocomel	met	slagroom	 	3,25		
Thee	keuze uit diverse smaken	 	2,30		
Verse	gember-	of	muntthee	 	2,75		

Iets lekkers bij de koffie ? Iets lekkers bij de koffie ? 
Vraag onze medewerkers naar het Vraag onze medewerkers naar het 
actuele aanbod van Lamers banketactuele aanbod van Lamers banket

Kinderboerderij Hagerhof is geworteld binnen Rendiz. 
Kinderboerderij Hagerhof is onderdeel van Rendiz. Deze organisatie met 
een sociaal hart ontwikkelt projecten waarbij commerciële-, publieke- en 
zorgdiensten worden gecombineerd. Elk project biedt mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van talenten van mensen die een inhaalslag willen maken 
op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij in een werkervaringstraject werken 
of dagbesteding volgen met ervaren begeleiders. Samen zorgen we voor de 
kwaliteit en de gastvrijheid voor u als gast. Als u tevreden bent zijn wij dat 
zeker! Mocht u vragen hebben of niet helemaal tevreden zijn, maak dit dan 
kenbaar. Dit zijn namelijk kansen waar we van kunnen leren.

	/hagerhof			 	@kinderboerderijhagerhof

MENUKAART

KOUDE DRANKEN
Pepsi	cola/max	 2,30

7-up	 2,30

Ice	tea	lemon	 2,40

Ice	tea	green	 2,40

Sisi	sinas		 2,30

Cassis	 2,30

Tonic	 2,30

Bitter	lemon		 2,30

Sourcy	rood		 2,30

Sourcy	blauw		 2,30

Fristi	 2,30

Chocomel	 2,30

Melk		 2,30

Ranja	fruitmix	 2,00

Verse	fruitsappen	van	Appeven	(25cl)	 2,75
Heerlijk streekproduct uit Herten 100% puur sap; 
geen toegevoegde suikers en conserveringsmiddelen

ALCOHOLISCHE
DRANKEN
BIEREN

Pils	van	de	tap	(30cl)	 3,40

Gouverneur	Blond	 3,95

Gouverneur	Dubbel	 3,95

Venloosch	Wit	 3,95

Bier	van	het	seizoen		 3,95

Radler		 3,25  

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Radler	0.0%	 3,25

Venloosch	wit	0.0%	 3,25

Lindeboom	pils	0.0%	 3,25

WIJNEN
Huiswijn	wit	(flesje	25cl)		 4,75

Huiswijn	rood	(flesje	25cl)	 4,75

Huiswijn	rosé	(flesje	25cl)		 4,75

proost!



blazen en genieten!blazen en genieten!

toetje past altijd!toetje past altijd!

Waardevol genieten
Waardevol genieten dat is wat we u willen laten ervaren. Hier geniet u van 
leuks en lekkers verzorgd door mensen die de kans krijgen om in een veilige 
omgeving tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent 

tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. 

De	keuken	is	geopend	van	11.30	tot	15.00	uur	

Vragen?	Ons	team	staat	altijd	voor	u	klaar.	
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten 

die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

heerlijk versheerlijk vers
DESSERTS
Warme	wafel	
Met slagroom 2,50
Met warme kersen | slagroom 4,10
Met warme kersen | vanille ijs | slagroom 4,95

Diverse	luxe	gebak	
Luxe gebak van banketbakkerij Lamers 

BROOD
Keuze uit bruin of wit brood

Tonijnsalade	 9,75
Twee sneden boerenbrood | huisgemaakte tonijnsalade | slamelange | 
rode ui | ei | mosterddressing

Carpaccio	 10,95
Twee sneden boerenbrood | rundercarpaccio | slamelange | 
zoetzure rode ui | zonnebloempitten | mosterddressing | 
parmezaanse kaas | truffelmayonaise

Clubsandwich	Hagerhof	 10,95
Clubsandwich van drie sneden boerenbrood | gerookte kipfilet | 
grilled bacon | eiersalade | zongedroogde tomaat | komkommer | 
mosterddressing | nacho`s

Van	de	chef	 9,95	
Maandelijks speciaal door de chef zorgvuldig samengesteld, 
vraag de bediening naar de keuze van de chef!

SAMEN DELEN
Diverse zorgvuldig samengestelde gerechten voor minimaal 2 personen

Proeverijplank	Hagerhof	(vanaf	2	personen)	 12,75	p.p.
Laat je verrassen door een zorgvuldige samengestelde lunch 
met een kop soep diverse koude en warme gerechtjes om samen te delen. 
Geserveerd op een plank. 

High	tea	(vanaf	4	personen)	 18,95	p.p.
Samen genieten van de lekkerste zoete en 
hartige hapjes met onbeperkt diverse smaken thee.
Alleen op reservering vanaf 13.30 uur | max 2,5 uur 

SALADES
Geserveerd met ambachtelijk gebakken boerenbrood en boter.

Salade	carpaccio	 13,95
Rundercarpaccio | slamelange | zoetzure rode ui | zonnebloempitten | 
mosterddressing | parmezaanse kaas | truffelmayonaise | 

Salade	warme	kip	 13,95
Slamelange | warme kip | sesam | komkommer | tomaat | bieslook | 
mosterddressing | boerenbrood | kruidenboter

Salade	van	de	chef		 13,95
Wisselende salade passend bij het seizoen zorgvuldig door de chef 
samengesteld

PANNENKOEKEN
Pannenkoek	naturel	 8.00

Pannenkoek	appel	 8.25

Pannenkoek	spek	 8.50

Pannenkoek	kaas	 9.25

Pannenkoek	spek	appel	 10.25

Pannenkoek	van	de	Gerdeneer	 11.75
Pannenkoek | gebakken groenten | spek  | kaas

LEKKER WARM 
Omelet	ham	kaas	 8,95
Omelet | ham | kaas | boerenbrood | pesto | sla | garnering

Tomatensoep	 5,95
Geserveerd met een snee boerenbrood en kruidenboter

Soep	van	de	dag	 5,95
Geserveerd met een snee boerenbrood en kruidenboter

Tosti	ham	&	kaas	 5,75
Twee sneden boerenbrood | bourgondische ham | 
kaas | slagarnituur en tomatenketchup

Tosti	van	de	chef	 8,95
Speciaal door de chef zorgvuldig samengesteld.
Vraag de bediening naar de keuze van de chef!

Kroketten	met	boerenbrood	 8,95
Twee bourgondische kroketten | twee sneden boerenbrood | 
mosterd | roomboter | slagarnituur

Limburgs	zuurvlees	met	frites		 14,75
Zuurvlees | frites | sla | garnering

Kipsaté	met	frites		 14,75
Kipstukjes | satésaus | frites | kroepoek | uitjes | sla | garnering

Lunchplank	Hagerhof	 10,95
Zorgvuldig samengestelde lunchplank met een kopje soep | twee 
sneden boerenbrood | bourgondische ham | kaas | kroket | gebakken ei | 
sla | garnering  

VOOR DE KIDS
Tomatensoep	 3,95

Kabouterpannenkoekjes	 5,50
12 poffertjes | roomboter

Muizenhapje	frikandel	of	kipnuggets	 3,95
Friet | Frikandel | kipnuggets | appelmoes

Muizenhapje	kroket	 4,25
Friet | kroket | appelmoes

Versier	pannenkoek	 5,50
Om zelf te versieren met diverse dips 

Kindertwaalfuurtje	 7,50
Soepje | halve tosti hamkaas | minibroodje met bitterbal | slagarnituur | 
poffertjes

om je vingers bij af te likkenom je vingers bij af te likken


