Warme dranken
Koffie
Espresso
Thee
Pot thee
Verse muntthee met honing
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme choco
Dubbele espresso
Monin sirop
Slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,30
2,30
2,00
6,50
2,75
2,50
2,50
2,70
2,70
3,75
0,50
0,50

De (streek) producten van
onze kaart, kunt u ook kopen
in de landwinkel.

Heeft u iets te vieren?
Voor feesten en partijen zijn wij het
hele jaar open!
Van maandag tot en met zaterdag
Overdag en ’s avonds.

Menukaart
Schenkerij

“de Boomgaard”

Informeer naar de mogelijkheden!

Sappen 100% puur uit eigen boomgaard
Appelsap, appel-peersap,
appel-aardbeisap of
appel-vlierbessap
€ 2,40
Jus d’orange
€ 2,40
Koude dranken
Coca Cola, Coca Cola light,
Fanta Orange, Fanta Cassis,
Spa rood, Spa blauw,
Tonic, Bitterlemon,
Ice Tea, Ice Tea Green,
Fristi of Chocolademelk
Melk of karnemelk
Vers fruit smoothie
Limonadesiroop

€
€
€
€

Bier per fles
Heineken, Hertog Jan,
Amstel Alcohol vrij
Amstel Radler 2%
Wisselend seizoenbier

€ 2,50
€ 2,75
€ .…..

2,25
1,75
3,95
1,25

Wijn Biologisch
Sauvignon Blanc, Chardonnay
Wit zoet, Rosé, Rood
€ 3,30
Fles wijn of rosé
€ 15,50

Schenkerij “de Boomgaard”
Bentwoudlaan 2
2731 BS Benthuizen
079 3422742
Mieke 06 83271175
info@schenkerijdeboomgaard.nl
www.schenkerijdeboomgaard.nl

Openingstijden:
Dinsdag
10.00 - 17.00 uur
Woensdag 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Landelijk & Gastvrij

Zoet lekkers huisgemaakt
Appeltaart
Appelplaatkoek
Boerencake
Trio van zoete verassingen
Wisselend lekkers

€
€
€
€
€

3,45
2,75
1,95
4,25
…….

Hartig lekkers voor bij de borrel
Schaaltje kruidige noten mix
€ 4,50
Boerderijchips met chip dip
€ 4,50
Borrelplank met kaas (12 stuks)
dip en nootjes
€ 8,95
Borrelplank met kaas, (16 stuks)
dip, olijven en nootjes
€ 10,95
Borrelplank luxe met kaas (16 stuks)
dip, olijven, zongedroogde tomaatjes
en nootjes
€ 12,95

Uitsmijter
Naturel
Ham, kaas of spek
Ham en kaas
Spek en kaas
Ham, kaas en spek

€
€
€
€
€

7,75
8,50
8,75
8,75
9,00

Boomgaard trio
Kopje soep met broodje kaas
en broodje kip

Tosti
Boerenkaas
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Ham, kaas en tomaat
Geitenkaas, appel en honing
Brie, walnoten en honing

€
€
€
€
€
€

3,75
4,00
4,25
4,25
4,75
4,75

Boeren yoghurt
Muesli, vers fruit en honing

Salade gemengde sla, tomaat
komkommer en dressing
geserveerd met brood

Boerenlandbrood donker of mais
Boerenkaas: jong belegen of oude kaas
met mosterd-dillesaus
€ 7,25
Huisgemaakte eiersalade
€ 7,75
Beenham,
met zwarte bessenchutney
€ 7,75
Gerookte kip met appel en
honingkruidendressing
€ 8,75
Warme geitenkaas met
walnoten en honing
€ 8,75
Carpaccio met pesto, rucola,
pijnboompitten en oude kaas € 8,95
Brie met walnoten en
mango chutney
€ 8,95

Kip, appel en pijnboompitten € 10,50
Geitenkaas, appel en walnoten € 10,50
Brie, walnoten en honing
€ 10,50
Pannenkoeken
Naturel
per extra ingrediënt
Kaas, appel, ananas of spek

€ 5,75
€ 0,75

Gezellig een middagje ontspannen?
Wij organiseren een High Juice, High
Wine of High Tea! Omdat wij met
zorg en aandacht serveren vragen we
wel even om te reserveren

Soep van de dag
Geserveerd met brood

IJs en dessert
IJs met vruchtensaus
en slagroom
IJs met vers fruit
en slagroom
Vers fruit en slagroom
Hoorntje met 1 bol ijs
Hoorntje met 2 bollen ijs

€ 10,95
€ 5,75

€ 6,25

€ 4,75
€ 5,95
€ 4,75
€ 1,30
€ 2,50

Onze keuken is geopend tot 16.oo uur
Heeft u een allergie of een intolerantie?
Laat ons dit bij uw bestelling weten.
Zo kunnen wij uiterst zorgzaam
met uw broodje omgaan!

Wilt u onze menukaart thuis bekijken?
U vindt deze op onze website.

