
DE BOERDERIE GELAEN                                                                                                                                                               
“ZORGENLOOS & BOURGONDISCH” 

Helaas hebben we allemaal te maken met Corona, en de invloed die dat heeft op ons gevoel 
van gezondheid en welzijn. De Boerderie Gelaen heeft haar dienstverlening op locatie 
tijdelijk moeten stopzetten. We willen u tegemoet te komen met onze afhaalkaart en 
maaltijdservice. Volg ons via facebook, en via onze website… er is volop beweging. De 
Boerderie hoopt snel weer haar poort open te zetten, zodat u kunt genieten van de 
ontspannen sfeer! 

Wij zeggen dan ook: “Zorg goed voor elkaar, en tot ziens op onze locatie! ” 

U KRIJGT EEN WARM ONTHAAL BIJ AFHAAL!                        

Dinsdag tot en met vrijdag van 11.00u tot 18.00u. Bestellen kan tot 16.30u.                                                                                                         

Zaterdag en Zondag van 10.00u tot 19.00u. Bestellen kan tot 17.30u.                                                                                                         

Bel of whatsapp naar: 06–24417273                                                                                          
Liever laten bezorgen? Dat kan ook!                                                                                            
Wij rekenen € 2,50 bezorgkosten.  Betalen kan contant of met een Tikki (of pin bij afhalen) 

WISSELEND WEEKMENU	

Wij serveren iedere week een ander menu, voedzaam en gezond, voor een schappelijke 
prijs. (9,50) Wilt u weten wat we deze week maken? Check dan onze site, of laat u 
verrassen! Speciale voorkeur? Laat het ons weten! 

 

AFHAALMENU 
 

BROODJES 

Kies voor een rustieke witte of bruine boerenbol, of een stokbrood wit of meergranen. (27 
cm!) U kunt ook kiezen voor ons rustieke, smakelijke boerenbrood. Onze broodjes zijn ruim 
belegd en gegarneerd. 

 

        Bol    Stokbrood 
Tonijnsalade 
(kappertjes | rode ui | bieslook | druif | garnering)  3,95   4,95 
 
Oude kaas       3,95   4,75  
(stroop | appel | walnoot | rucola) 
 
Geitenkaas (warm)      3,95   4,95 
(dadel | vijgenjam | rucola | balsamicocrème ) 
 
Boerenomelet (warm)     3,95   4,75 
(roerei | groenten en kruiden | katenspek | garnering) 
 



Filet Americain      3,95   4,95 
(rode ui | zoetzure groente | gekookt ei | peperolie) 
 
 
Beenham (warm)      4,25   5,25 
(honing-mosterdsaus | garnering) 
 
Carpaccio       4,50   5,50 
(truffelcrème | parmezaan | rucola) 
 
Vitello Tonato       4,50   5,50 
(tonijncrème | kappertjes | tomaatjes | ei | rucola) 
 
Gerookte zalm      4,50   5,50 
(roomkaas | ui | pompoenpitjes | zwarte sesam | ei | rucola) 
 
Brie (warm)       4,50   5,50 
(rauwe ham | walnoot | rucola | honing-mosterd) 
 
Gezond       3,95   4,95  
(ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla, ui, saus)  
 
Hete kip       4,50   5,50 
(gebakken kipfilet met ketjap, chilisaus, sesamzaad, taugé, sla)  
 
Rosbief       4,50   5,50 
(gebakken champignons, truffelcrème, garnering)      
                                                                                                                                                                      
Luxe lunchbox 	 	 	 	 	 	 	 	 12,50	
Moeilijk om te kiezen? Ga dan voor variatie!      
  
(vier verschillende broodjes: carpaccio | zalm | geitenkaas | tonijnsalade | fruitsalade | croissant| 
caprese salade | roerei met spek | melk | vruchtensapje      
   
                       
Tapasbox (vanaf 2 pers.)                 15,00 pp                                                                                                                                                        
Laat u verrassen met lekkere hapjes voor thuis.                                                                                                                    
Je hoeft zelf niet te kiezen. Onze keukenbrigade legt u in de watten met smakelijke en 
bourgondische hapjes om gezellig samen te tafelen!                                                             
(rundercarpaccio | vitello tonato | bruschetta tomaatjes | bruschetta tonijnsalade | gegrilde groenten |  
gemarineerde gamba | Fuet | gerookte zalm | caprese | bourgondisch brood met tapenades en 
kruidenboter)   

Bubbelbrunchbox (vanaf 2 pers). Bestellen minimaal 1 dag van tevoren.       17.50 pp  
Uitgebreid brunchen en ‘bubbelen’ als verrassing of speciale gelegenheid!                                                                                                                
(croissant	|	ham-kaas	croissant	|	mini	broodjes	met	divers	luxe	beleg	en	garnering	|	sandwich	|	gerookte	zalm,		
fruitsalade	|	rauwe	ham	|	gekookte	ham	|	kaas,	brie	|	roerei	met	spek	|	vruchtenyoghurt	|	zoet	beleg	|	
smoothie	|		prosecco	:	inclusief	2	echte	champagneglazen!)	
 
Rundercarpaccio 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10,00                                                                                                                                                         
(truffelcrème	of	balsamico|	Parmezaan	|	rucola	|	minitomaatjes)	
Carpaccio met drie gemarineerde gamba’s		 	 	 	 	 13,00	
	 	 	 	 	 	 		



Vitello Tonato  (Italiaanse specialiteit met plakjes fricandeau)     10,00                                                                                                                                                 
(tonijncrème	|kappertjes	|gekookt	eitje	|	rucola)	
								 	 	 	 	 	 																																																																																																																						
	
	
SOEPEN  
	
Geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter, thuis even verder opwarmen) 
Pomodori tomatensoep (vegetarisch)      4.50 
Mosterdsoep met spekjes        4,50 
Broccoli-roomsoep                5,00  
Courgette-roomsoep          5,00 
Goulashsoep (rijk gevuld)        5,50 
          
PASTA           
 
Pasta all’Amatriciana (licht pikant)         11,50                                         
(penne | spek | ui | peper | tomaat | peperolie | parmezaan)  
 
Tagliatelle kaas-roomsaus        11,50 
(tagliatelle | roomsaus | kipfilet | champignons | parmezaan | peterselie)    
  	 	 	 	
SCHNITZEL 
	
Keuze uit: 
Champignonroomsaus | pepersaus| Hongaarse saus    12,50 
Geserveerd met: Belgische friet of gebakken aardappels/spekjes/ui 
verse groente. 
 
VLEESGERECHTEN 
 
Stoofvlees          12,50 
Goulash          12,50 
Kippenragout         12,50 
Zuurvlees          12,50 
 
Geserveerd met:  
Belgische friet of gebakken aardappels/spekjes/ui 
(verse groenten en mayonaise) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
‘Woosj’          12,50 
(verse worst | rookworst | gebakken aardappels, spekjes, ui, groente | saus)	 	
	
Beenham          12,50  
(gebakken aardappelen | ui | spek | saus | gebakken ei)      
            
       
Gamba’s (6 stuks)             12.50                                                                                                                                    
(chili roomsaus | salade | ambachtelijk brood met tomatensalsa)  

Indiase Curry  (met rijst)        12,50	
	 	 	 																										
(kipfilet	|	broccoli	|	groene	paprika	|	courgette-	kokosroomsaus	|	zoete	komkommer)	 	 	
 



 

SALADE           

Salade Val-Dieu          12,50                                                                                                            
(spek | fruit | peperkoek | stroopdressing | walnoten | tomaatjes, komkommer, rode ui)    
  

Salade zalm           12,50                                                                                                                         
(sellerie | bleekselderij | appel | pompoenpitjes | cranberry | komkommer, ui, tomaatjes 

TOETJE 

‘Italiaanse liefde’ (huisgemaakt)       5,50 
(advocaat | mascarpone | boerenjongens)      
 

Tiramisu                  (huisgemaakt)       5,50 
(koffie | amaretto | lange vingers | mascarpone) 
 

Griekse yoghurt ‘twist’        5,50 
(bastogne, banaan, honing en amandelen) 
	

Verse jus           4.50         
Vers fruit smoothie          4.50 

Blikjes: cola, cola zero, sinas, cassis, bitter lemon, ice-tea, spa rood  2,00 
            

WIJNTJE?    

Prosecco             10                                                                                                                                                            
La sastreria (rood soepel)         11,95                                                                                                                                                                    
La sastreria (rose vol)                       11,95                                                                                                                                  
La sastreria (wit, fruitig)          11,95 

 

SUGGESTIES OF SPECIALE WENSEN? 

Heeft u speciale wensen, laat het ons weten! Wij denken graag met u mee! 

Trek in iets dat niet op de kaart staat? Vraag gerust naar de mogelijkheden!  

Wij leveren graag maatwerk, en ook voor groepen kunnen wij catering leveren. 

Bestellen via: 06-24417273 (Theo) 06-43045320 ( Marjolein)  

Bezorgkosten: 2,50 

 

SMAKELIJK ETEN! 

 

 


