smikkelen

PANNENKOEKEN
Bij alle pannenkoeken serveren we schenkstroop
en poedersuiker.

Naturel

7,00

Met chocoladesaus

7,25

Met chocopasta

7,25

Met jam

7,25

Met appel

7,50

Met appel & kaneel

7,75

Met honing & noten

8,25

Met kaas

8,25

Met spek

8,50

Met champignons

8,50

Met spek & appel

9,75

Met spek & kaas

9,75

Met spek & ui

9,75

Met champignons & kaas

9,75

KOFFIE & ZO
Koffie

2,20

Espresso

2,75

Cappuccino

2,50

Latte Macchiato

3,00

Latte Specials met keuze uit diverse likeuren

3,75

Warme chocomel

2,25

Warme chocomel met slagroom

2,75

Thee keuze uit diverse smaken

2,20

Verse muntthee met honing

2,75

Iets lekkers bij de koffie? Vraag onze
medewerkers naar het actuele aanbod!

KOUDE DRANKEN slurrrp
Diverse frisdranken 20cl

2,20

Met champignons, paprika & ui

10,75

Sourcy rood/blauw, pepsi cola/max, tonic, bitter lemon,
7-up, Ice tea lemon/green, sisi sinas, cassis,
fristi, chocomel, rivella

Met spek, ui & kaas

10,75

Ranja fruitmix

2,00

Jus d’orange

2,20

Verse fruitsappen van Appeven 25cl

2,50

Diverse smaken. Heerlijk streekproduct uit Herten, 100% puur sap;
geen toegevoegde suikers en conserveringsmiddelen

SPECIALITEITEN
Bij alle pannenkoeken serveren we schenkstroop
en poedersuiker.

Pannenkoek lekker genoten

11,25

met honing, noten en warme brie

Pannenkoek uit het Venloos kookboek

11,75

met gebakken spekjes en groenten, geraspte kaas

Pannenkoek Zoet is ook Lekker

11,75

Gevuld met roomijs en chocoladesaus

Pannenkoek Limburgs genoeg

11,95

Gevuld met Limburgs zuurvlees

Pannenkoek Kiplekker
Gevuld met huisgemaakte kipsaté

11,95

toktok

Vragen? Ons team staat altijd voor u klaar.

ALCOHOLISCHE
DRANKEN
BIEREN

proost!

Pils van de tap 30cl

3,30

Flesje lindeboom 0,5%

3,00

Radler 0%, kersenradler 0%

3,00

Radler 2%, kersenradler 2%

3,75

Gouverneur Blond, Dubbel, Tripel

3,95

Venloosch Wit

3,95

Seizoensbier (wisselend speciaalbier v.h. seizoen)

3,95

WIJNEN
Huiswijn wit (droog of zoet) per glas

3,95

Huiswijn rood of rosé per flesje 25cl

4,75

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten
die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

/hagerhof

@kinderboerderijhagerhof

MENUKAART

BROOD

heerlijk vers

tot 16.30 uur

TOSTI’S

Twee royale punten boerenbrood, keuze uit wit of bruin.

Geserveerd met twee sneden ambachtelijk gebakken
boerenbrood, keuze uit wit of bruin.

Gezond

6,95

Royaal belegd met ham, kaas, tomaat, komkommer, sla en dressing

Tonijnsalade

7,95

Royaal belegd met tonijnsalade en sla

Hagerhof

Tosti ham/kaas

4,75

met gemengde sla en tomatenketchup

Tosti brie

6,95

met appel, walnoot, honing en gemengde sla

7,95

Clubsandwich met gerookte kipfilet, bacon, eiersalade en sla

Carpaccio

9,25

Royaal belegd met rundercarpaccio, truffelcrème, tomaat, komkommer,
sla, Parmezaanse kaas en dressing

Gerookte zalm

9,25

Royaal belegd met gerookte zalm, sla, komkommer, kruidenkaas en dressing

Kip-sesam (warm)

9,75

Royaal belegd met gebakken kip, sesam, woksaus, gemengde sla
en dressing

Pulled pork (warm)

tot 16.30 uur

SOEPEN

blazen en genieten!

Geserveerd met ambachtelijk gebakken boerenbrood
en huisgemaakte kruidenboter.

Huisgemaakte tomatensoep

5,50

Soep van de dag

5,50

Mandje brood met huisgemaakte dipjes

5,50

7,95

Tomatensoep

3,95

Muizenhapje

3,95

SALADES

Geserveerd met ambachtelijk gebakken boerenbrood en boter.

12,95

12,95

met spekjes en frambozendressing

Carpaccio

8,25

Uitsmijter ham / kaas / spek met boerenbrood

9,00

Kroketten (2 stuks)

6,95

Klassiek pasteitje met huisgemaakte kipragout
Lunchplank Hagerhof

8,25
9,95

Kop soep, 2 sneden boerenbrood, bourgondische ham, kaas,
kroket, gebakken ei, sla en garnering

SAMEN DELEN

5,50

12,95
12,95

Wisselende seizoenssalade

12,00

Versier pannenkoek

5,50

BORRELKAART
Portie bourgondische bitterballen (10 stuks)

8,50

Geserveerd met mosterd

om je vingers bij af te likken

Portie bittergarnituur (12 stuks)

5,50

Geserveerd met 3 sausjes

Mandje brood met huisgemaakte dipjes

EEN BORD VOL
Geserveerd met frites en mayonaise.

met Parmezaanse kaas, cherry tomaatjes en dressing

Salade van de chef

Kabouterpannenkoekjes (12 poffertjes)
Zelf versieren met dip, pasta en jam

jummie

Uitsmijter ham / kaas met boerenbrood

Een heerlijke plank vol met diverse zoete lekkernijen om te delen
passend bij een heerlijke kop koffie, cappuccino of latte.

met frites, keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets, appelmoes en mayonaise

Geitenkaas

7,95

Effe genieten van het zoete genot

VOOR DE KIDS

Twee sneden ambachtelijk boerenbrood, zorgvuldig samengesteld

met gekookt ei, rode ui en dressing

Uitsmijter spek met boerenbrood

met boerenbrood óf frites en mosterd

9,75

Gerookte zalm

tot 16.30 uur

PLANK VOOR 2 PERSONEN

Royaal belegd met pulled pork, zoetzure rode kool, sla, komkommer,
appel, BBQ saus

Broodje van de chef

VAN DE BOERDERIJ

5,50

toetje past altijd!

Huisgemaakt Limburgs zuurvlees

14,95

Huisgemaakte kipsaté

14,95

DESSERTS

Wiener schnitzel

14,95

Vanille ijs met chocoladesaus, kletskop & slagroom

5,75

Vanille ijs met honing, noten en slagroom

5,95

Dessert van de chef

6,95

Bekijk ook de seizoensaanbiedingen!

Koffie Hagerhof

Waardevol genieten

Kinderboerderij Hagerhof is geworteld binnen Rendiz.

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.

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.

met likeur en lekkernijen

5,25

