
UIT DE KEUKEN VAN BOERKOK
Waar de kok boert en de boer kookt..

SALADE | Met broodje & labneh | €10,50
QuinoaHolland salade (v)
met gegrilde seizoensgroente

+ gerookte fanten-zalm + €2,50

SOEP | met broodje & labneh | €6,75
Uiensoep 
Pompoensoep
Aardappel-Pastinaak soep 

POLDERROL | Libanees platbrood | €10,50
 

- GEROOKTE ZALM 
Scharrelei | gerookte Fanten-zalm | aardappel van
buurman Hoekstra | mosterd dressing

- POLDERKIP
Scharrelei | PiripiriPolderkip | Wortel | Ras el Hanout

- FLEVOLAMB
Scharrelei | Lamsgehakt | Za'atar | Aioli

- GROENTENROL (V)
Scharrelei | bietjes | wortel | ingemaakte uien | labneh

*Groentenrol kan op verzoek vegan gemaakt worden

BOERENTOSTI  (v)| Wortelmayo | €8,95
Brood van Marokkaanse bakker | Polderzoomkaas |
gele biet | ingemaakte ui 

ZATERDAGAVOND
Burenboeren Diner

 

4-gangen diner 
Lokaal beschikbaar 

 

€39,50 pp
 

Inloop van 18.30 - 18.50uur
19.00uur uur aan tafel

VRIJDAG | ZONDAG
Wat de Boer Kookt

Lunch/Diner menu
 

2-gangen | €29,50
3-gangen | €34,50
4-gangen | €39,50

VRIJDAG | ZONDAG
Groentenbraai

(vanaf 2 personen)
 

Tafel vol groenten
vanaf onze veldkeuken

€24,50



ZATERDAGAVOND
Burenboeren Diner

 

4-gangen diner 
Lokaal beschikbaar 

 

€39,50 pp
 

Inloop van 18.30 - 18.50 uur
Vanaf 19.00 uur aan tafel 

VRIJDAG | ZONDAG
Wat de Boer Kookt

Lunch/Diner menu
bereidt op de veldkeuken 

 

2-gangen | €29,50
3-gangen | €34,50
4-gangen | €39,50

 

BURENBOEREN FRIETJES | €3,50

- Friet | Maythai (eigen mayo)

BURENBOEREN FRIET MET TOPPING | €10,50

- Polderkipsaté | gebakken uitjes | atjar 

- Soervleisj (rundvlees) | ingemaakte rode ui

- Rendang (rundvlees) | seroendeng | atjar

- Fantenzalm (gerookt) | honing-zuurkool

- Kabocha Pompoensaus| Sambal Oelek (mild) |
[vegan]

POLDERPROEF
Boerkok's borrelhapjes. Smaakvolle hapjes met
beschikbare ingrediënten, om te proeven wat
onze polder te bieden heeft. 

Per Persoon.                               Met Friet
4 Stuks             €8,80                 €10,50
6 Stuks             €13,20              €14,90

ZOETE TAARTJES (HUISGEMAAKT)| €3,75

- Rode bieten taartje 
- Worteltaartje
- Poldermuffin (aardappel-citroen)
- Pastinaaktaartje

UIT DE KEUKEN VAN BOERKOK
Waar de kok boert en de boer kookt..

VRIJDAG | ZONDAG
Groentenbraai

(vanaf 2 personen)
 

Tafel vol groenten
vanaf onze veldkeuken

€24,50


