
Glutenvrije lunchkaart 

Soepen 
Alle soepen worden geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter. 
 
Verse tomatensoep* 5,95 
Met balletjes  

 

Boerengroentesoep* 5,95 
Met balletjes  

Erwtensoep  6,95 
met rookworst en glutenvrijbrood met spek en mosterd 

Salades  
Alle salades worden geserveerd met glutenvrij brood en roomboter. De salades zijn  
te bestellen als voorgerecht of als maaltijdsalade.  

 
Zuster Sarto’s salade 11,50/17,50 
Met gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes  
en mosterd-dille dressing 
 

Zuster Madeleine’s salade* 10,50/15,50 
Met lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure uien,  
gesuikerde noten en bacon 
 

Zuster Liesbeth’s salade 11,00/15,50 
Met carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons  
en pestodressing  
 

 

Glutenvrij brood 
 
2 sneeën brood met carpaccio van Biezenrund 10,75 
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing   
 

2 sneeën brood met lauwwarme geitenkaas 9,65 
Met honing, vijgen, gesuikerde noten en zoetzure ui   
 

2 sneeën brood met tonijnsalade 8,25  
Met rode ui en komkommer 
 
2 sneeën brood met hummus 8,25  
Met ei, gegrilde paprika, komkommer en sla  

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen 

Carpaccio 
Onze carpaccio wordt geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter.  
 
Carpaccio van Biezenrund 10,50  
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, groene salade  
en truffeldressing 
 

- Met geschaafde eendenlever + 3,00 
- Met 3 gebakken gamba’s + 4,95  



Eiergerechten 
wordt geserveerd met glutenvrijbrood  
 

Boer Geert’s uitsmijter 9,75 
Met 3, 4 of voor wie durft 5 eieren! Belegd met ham, kaas en spek 
 

Vegetarische uitsmijter 10,50  
Met 3, 4 of voor wie durft met 5 eieren! Met avocadospread, tomaat en 
kaas  
 

Twaalf uurtje ‘traditioneel’ 10,75 met soep 13,75 
Drie sneeën brood met ham, kaas, rundvleeskroket, gebakken ei  
en huzarensalade. Uit te breiden met een kop soep naar keuze 
 

Warme gerechten  
wordt geserveerd met glutenvrijbrood  
 
 

Twee bourgondische kroketten met glutenvrijbrood 8,95 
 

Beefburger van de chef 15,00 
Beefburger op een briochebroodje, met pulled pork, bacon,  
tomaat en truffelmayonaise  
 

Beefburger van de chef met friet 17,50 
Beefburger met pulled pork, bacon, tomaat en truffelmayonaise  
 

Broodje pulled pork 12,50 
met coleslaw en barbecuesaus  

Biggetjesmenu  11,25 

Deze gerechtjes zijn ook los te bestellen 

Kinder tomatensoep* 3,50 

Met balletjes, geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter 

Kinder groentesoep* 3,50 

Met balletjes, geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter 

 

Frietjes 5,50 

met een snack naar keuze:  

- kroket 

- 2 knakworstjes 

- frikandel 

 

Poffertjes 5,50 

met poedersuiker en roomboter  

Boerderij ijsje 3,50 

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen 


