
Soepen
Wildbouillon    4,95
Huisgemaakte soep met garnituur van groenten 
met boerenbrood en kruidenboter

Bospaddestoelensoep    4,95
Met boerenbrood en kruidenboter 

Mandje brood  5,50
Diverse soorten brood, roomkaas, aioli en tapenade

Brood en zo tot 16.30 uur

2 sneden ambachtelijk gebakken boerenbrood (bruin of wit)

Beej Mooren  8,75
Met gerookte zalm, rode ui, gekookt ei, kappertjes, 
roomkaas en dille

Hagerhof 6,25
Met tonijnsalade, rauwkost, tomaat, komkommer, 
gekookt ei, citroen, dille, appel en honing-mosterddressing

Bekkerie 6,25 
Met rauwkost, ham, kaas, tomaat, komkommer,  
gekookt ei en honing-mosterd dressing

Van de boerderij van 11.30-14.30 uur

Boeren twaalfuurtje 9,95
Een vers kopje wildbouillon met 3 sneden boerenbrood 
met ham, kaas, gebakken ei en een wildkroket

Boerenpasteitje 8,75
Royaal gevuld pasteitje met kipragout, champignons, 
ui en salade

Wildpasteitje  9,50
Met wildragout en winterse garnituur

Wildkroketten met brood 7,75
2 ambachtelijke sneden boerenbrood met 2 bourgondische 
kroketten met mosterd, ketchup of mayonaise

Wildkroketten met frites 7,75
2 bourgondische kroketten en boerenfrites 
met mosterd, ketchup of mayonaise

Kerst bij Hagerhof
Maaltijdsalades 
Onze maaltijdsalades worden geserveerd met boerenbrood en boter

Vega-salade 9,25
Rauwkost, komkommer, tomaatjes, paprikablokjes, 
geraspte kaas, mozzarella, appel en frambozendressing

Hagerhof boerensalade 9,95
Verse rauwkost van het seizoen met gebakken spekjes, 
uienringen, champignons, roombrie, zonnebloempitten 
en frambozendressing

Salade van de chef 12,25
Rauwkost, gebakken kippendijtjes, champignons, 
uien, zonnebloempitten, tomaat, komkommer en 
sesam-soja dressing

Een bord vol
Zoorvleis op grootmoeders wijze 14,50
Traditioneel recept van lLmburgs zoorvleis met 
boerenfrietjes, rauwkostsalade en mayonaise

Boerenschnitzel 14,50
Royale gebakken schnitzel met verse rauwkostsalade, 
boerenfrietjes en mayonaise

Extra boerensaus  1,00
Champignons, spekjes, zilveruitjes en augurkenblokjes

Boerenpasteitje 11,25
Royaal gevuld pasteitje met kipragout, champignons, 
uien, gemengde salade en boerenfrietjes

Wildstoofschotel ut jaomerdal 15,00
Heerlijke stoof van diverse soorten wild , bockbier, 
zilveruitjes en champignons met aardappelcroquetten 
en gewokte spruitjes 

Hazenbout op grootmoeders wijze 17,25
Zachtgegaarde hazenbout met rode wijnsaus, 
aardappelcroquetten en gewokte spruitjes



Kerst bij Hagerhof
Voor de kids
Tomatensoep 3,75
Kleine kop tomatensoep met balletjes, boerenbrood 
en kruidenboter

Frietjes met frikandel 3,95
Met appelmoes en mayonaise

Frietjes met kipnuggets 3,95
Met appelmoes en mayonaise

Frietjes met bourgondische kroket 4,25
Met appelmoes en mayonaise

Kabouterpannenkoekjes 5,50
12 poffertjes met roomboter en poedersuiker

Dessert
Kinderijsje 3,95
2 bolletjes vanille ijs met slagroom en leuke dip in een 
prachtige dierenbeker die je mee naar huis mag nemen!

Dessert de Noël 6,50
Combinatie van diverse zoete lekkernijen in Kerstsfeer 

Koffie en zo
Koffie 2,00 
Cappuccino  2,50
Met warme melkschuim  

Expresso 2,75
Latte macchiato 3,00
Koffie Hagerhof  5,00 
Kop koffie met een heerlijke bonbon, likeur en slagroom 

Latte special 3,50
Latte macchiato met siroop, keuze uit hazelnoot, 
speculoos, vanille, amaretto, kaneel, caramel 

Wijn
We serveren huiswijnen, passend bij ieder gerecht op onze menukaart. 
Speciaal voor u geselecteerd door Wijngeheim.nl

Witte wijn 4,00
Weisser von Stromberg Weiẞburgunder
Een heerlijke frisse witte wijn met de geur van abrikoos, 
citroen en kweepeer; zacht crèmig karakter; een mooie 
harmonische wijn (€ 22,- per fles)
Riesling Lieblich
Aroma’s van vlierbes, lychee, ananas en een vleugje honing 
maken deze wijn fruitig, zoet en smeuïg. De fijne zoetigheid 
wordt begeleid door een geraffineerd zuurtje dat met zijn
fruitigheid een heerlijke frisheid in het smaakspel brengt 
(€ 22,- per fles)

Rosé  4,00
Lemberger Weibherbst
Een frisfruitige rosé met geur van intensieve bessenaroma’s 
en pruimen (€ 22,- per fles)

Rode wijn 4,00
Konvent Lemberger
De koning onder de rode wijnen. De geur van bramen, 
cassis en wilde kersen geven deze wijn een krachtige 
structuur. Absoluut een aanrader! (€ 22,- per fles)

Wist je dat...
....  je ons kunt volgen op  /hagerhof of @kinderboerderijhagerhof?
....  wij ook cadeaubonnen verkopen? Geef bijv. een high tea cadeau 
voor een verjaardag of babyborrel!
....  je bij Hagerhof ook een vergaderruimte kunt huren? 
....  je hier ook een spetterend bedrijfsfeest, verjaardag of gezellige  
 familiedag kunt vieren? Wij verzorgen graag de catering!
....  Hagerhof samen met Toffedag.nl allerlei groepsuitjes organiseert? 
 Van “Ik hou van Holland” tot tourtochten in een DAFje!
....  Hagerhof een project is van Rendiz? Hier krijgen deelnemers 
 de kans om hun talenten te ontwikkelen. www.rendiz.nl


