
	
	

	

 

D E  B O E R D E R I E  G E L A E N  

Soepen 

Tomatensoep met verstopte groenten  .....  

 

Tranentrekkersoep  ................................................  

met basilicumroom 
€ 4,50 

€ 4,50 

€ 4,50 

Franse uiensoep met kaastoast 

Mosterd bij de maaltijd  .....................................  

 
Mosterdsoep met krokant spek en  
een vleugje gember 

Wisselvallig  ................................................................  

 
Graag vertellen wij het u 

€ 4,50 

€ 3,50 

 

Broodnodig  
Brood met kruidenboter  .............................................  

Brood met smeersels  ...................................................  

Brood 

Van de bovenste plank  ...................................  
Vier verschillende broodjes.  
Broodje rosbief met truffel crème, rucola en 
Parmezaan, broodje gerookte zalm met ei en bieslook 
crème, broodje geitenkaas met vijgenjam en dadel, 
broodje tonijnsalade
 
  

€ 9,00 
4,50 

€ 7,20  Elvis  .............................................................................  

Broodje tonijn met kappertjes, rode ui, 
bieslook en gemarineerde tomaatjes 

De hele mikmak  .................................................  
Broodje met gehakt, ui, champignons, paprika 
in een heerlijke saus,  

Be eh eh st lekker  ..............................................  

Broodje geitenkaas uit de oven 
met vijgenjam en dadel
  

€ 7,50 
4,50 

€ 7,50  

Van ei tot Z  ................................................................ 

Drie gebakken eieren op boerenbrood met 
rosbief, ham, gebakken tomaat, rode ui en 
Parmezaan     

€ 8,50 

Uitbundige tuinomelet  ....................................  

ham, ui, champignons, groentes en feta 

€ 7,50 

€ 7,50 

€ 8,70 

Focaccia voortruffelijk ......................................                       
met rosbief, gebakken champignons, truffel 
crème, rucola en Parmezaan 

Neusje van de zalm ..........................................          
Licht gegrild focacciabrood, avocado, gerookte 
zalm, gepocheerd eitje,  

sla, pompoenpitjes, zwarte sesam en bieslook 

Bij onze soepen serveren wij brood en kruidenboter  Keuze uit wit of bruin. Glutenvrij 1,00 extra per product                                                                                                                                                  

€ 9,00 Boter naar de vis dragen  ..............................       
Gegrild focacciabrood met gemarineerde 
tomaatjes, bieslook crème en 5 lichtpikante 
gamba’s afgeblust met witte wijn
  

€ 6,95 Tweelingbroers  ...................................................  
Twee kroketten met brood, salade en mosterd    

Eigerechten 

TIP! Geef een De Boerderie Gelaen   
tegoedbon kado 

 

€ 4,50 

LUNCH 
Gerechten van de lunchkaart kunnen besteld worden 

tussen 10:00 en 16:30 uur 

DEBOERDERIEGELAEN 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasta en friet 

Aglio e Olio. 

Kiplekker  

 

Spaghetti met knoflook en Spaanse peper  

in olijfolie ……………………………………………………………………….. 

Met vijf gepelde gamba’s ..............................................  

 

€ 7,50 

€ 3,00 

Pasta pesto kip met pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas en rucola ……………………………………. 

Mandje Belgische friet met mayonaise  ...................  

Mandje truffelfriet met Parmezaanse kaas en 

mayonaise …………………………………………………………………….. 

Frietje stoofvlees met mayonaise en salade ............  

Frietje kippenragout met mayonaise en salade .....  

Frietje goulash met mayonaise en salade ...............  

Brood met smeersels  ...................................................  

Voor de kleintjes 

Tosti ham/kaas met tomatenketchup ............  

Kinderuitsmijter ham/kaas  ...............................  

Friet met vissticks 4 st                                                                                                    
met appelmoes en mayonaise ................................  

 

€ 3,50 

€ 7,20 
4,50 

Elvis  .............................................................................  
Broodje tonijn met kappertjes, rode ui, 
bieslook en gemarineerde tomaatjes 

De hele mikmak  .................................................  
Broodje met gehakt, ui, champignons, paprika 
in een heerlijke saus,  

Be eh eh st lekker  ..............................................  

Broodje geitenkaas uit de oven 
met vijgenjam en dadel
  

€ 7,50  

€ 7,50 
4,50 

Are you tokking to me  ....................................... 

Gerookte kip, krokant spek en truffel crème 

€ 9,50 

Mooi span ..................................................................  

Geitenkaas, aardbeien, Serrano ham en balsamico
  

€ 9,50 

€ 7,50 
4,50 

€ 8,70 
4,50 

Focaccia voortruffelijk ......................................                       
met rosbief, gebakken champignons, truffel 
crème, rucola en Parmezaan 

Neusje van de zalm ..........................................          
Licht gegrild focacciabrood, avocado, gerookte 
zalm, gepocheerd eitje,  

sla, pompoenpitjes, zwarte sesam en bieslook 
€ 9,00 

4,50 
Boter naar de vis dragen  ..............................       
Gegrild focacciabrood met gemarineerde 
tomaatjes, bieslook crème en 5 lichtpikante 
gamba’s afgeblust met witte wijn
  

€ 6,95 
4,50 

Tweelingbroers  ...................................................  
Twee kroketten met brood,  
salade en mosterd    

Salades 

TIP! Aardbeien met sambuca en  
een beetje zwarte peper ...............................  

€ 11,50 

€ 9,50 

€ 3,70 

€ 8,50 

€ 8,50 

€ 8,50 

Bij onze salades serveren wij brood en kruidenboter 

Salade ik zal’ m  .....................................................  

Salade met gerookte zalm, avocado, feta, 
pompoenpitjes, en bieslook crème 

€ 9,50 

€ 5,00 
4,50 

€ 5,50 
4,50 

Zoete lekkernijen 

Wafel met poedersuiker en slagroom  ....................  

Wafel met aardbeien en slagroom  .........................  

 

€ 3,50 

€ 5,00 

Wafel met blauwe bessen en slagroom  .................  

 

€ 5,00 

Eton Mess  ...............................................................  € 5,00 
Slagroom, aardbeien en merengue 

DEBOERDERIEGELAEN 

€ 5,00 

 



 

 
Borrelkaart 

Schaaltje huisgemarineerde olijven .............................................................  

Brood met kruidenboter  ....................................................................................  

 

€ 2,00 

€ 3,50 

De gehele dag te bestellen 

Brood met smeersels  ............................................................................................  € 4,50 

Bitterballen 8 st.  .......................................................................................................  

Bittergarnituur 8 st.  ................................................................................................  

 

€ 4,50 

€ 5,50 

Bittergarnituur 12 st met chilisaus en mayonaise  ..............................  

Vlammetjes 6 st.  .......................................................................................................  

 

€7,50 

€ 5,50 

Vlammetjes vegetarisch 6 st. ............................................................................  

Salaminkroketjes 6st.  ............................................................................................  

 

€ 5,50 

€ 5,50 

Gefrituurde uienringen met bieslook crème 8 st.  ..............................  

Kaasblokjes met mosterd  ..................................................................................  

 

€ 4,50 

€ 4,00 

Bordje serranoham ..................................................................................................  

Borrelplankje met kaasblokjes, mosterd, Serrano ham en droge worst  ......  

€ 5,00 

€ 9,50 

Mandje Belgische friet met mayonaise   ...................................................  

Mandje truffelfriet met Parmezaanse kaas en mayonaise ............  

 

€ 3,00 

€ 3,70 

 
Zie ook onze krijtborden voor wisselende gerechten en ander lekkers	

 

Wil je komen lunchen met een groep onder de 4 personen dan kun je altijd 

binnen komen wandelen! Als je met meer dan 4 personen bent is het goed om 

even naar de Boerderie te bellen hierover. 

 

DEBOERDERIEGELAEN 


