Zorgeloos Bourgondisch

Feestje, vergadering, workshop, koffietafel of wat dan ook, en op zoek naar een gezellige ruimte? Bel en informeer naar
de mogelijkheden: wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvende offerte!
Tot ziens op De Boerderie!
www.deboerderiegelaen.com

Hofstraat 30
6161AR Geleen
Tel: 06-24417273
info@deboerderiegelaen.com
Afhalen altijd mogelijk! Bezorgen? Dat is mogelijk: wij gaan graag met u in overleg! Bezorgkosten 2,50
Cadeautje nodig? Cadeaubon in elk gewenst bedrag. Bezoek onze locatie, en bekijk onze verrassingspakketten!

Afhalen & Bezorgen
Brood & Zo Wit of meergranen (27 cm!) met passende garnituur en/of dressing
Baguette spek & ei
Baguette boerenomelet (ui, spek, paprika, champignon)
Baguette tonijnsalade (huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes, bieslook)
Baguette eiersalade (huisgemaakte romige eiersalade met rode ui en bieslook)
Baguette camembert (met honing, walnootjes, uit de oven)
Baguette geitenkaas (abrikoos in likeur 43, balsamico-crème, uit de oven)
Baguette gerookte zalm (kruidenkaas, rode ui, ei, sesamzaad, en kappertjes)
Baguette gerookte maiskipfilet (truffelcrème, zongedroogde tomaatjes)
Baguette carpaccio (truffelcrème, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes)
Baguette filet américaine (rode ui, augurk, ei, peper en zout)
Baguette kruidenroomkaas
Baguette gouwe ouwe (ham, kaas, ei, rode ui, tomaat, komkommer, sla)
Baguette kroket (twee ambachtelijke rundvleeskroketten met honing-mosterdsaus)
Boerenbol mik-mak (gehakt, paprika, ui, champignons, saus, overbakken met kaas)
Boerenbol piri-piri (warme pulled chicken in pikante saus en ananas)
Boerenburger (gebakken ui, paprika, spek, kaas, cocktailsaus)
Hartige wafel (spek, ui, paprika, champignons, overbakken met kaas)
Broodnodig (3 minibroodjes, kruidenboter & smeersels)

5,50
5,50
5,75
5,50
6,50
6,00
6,50
6,00
6,75
5,75
4,75
6,00
6,50
6,50
6,50
7,75
8,00
6,50

Soep & Zo Diverse voorgerechten, geserveerd met boerenbrood en kruidenroomboter
Tomatensoep (met verse pesto, room en lente-ui)
Broccoli-roomsoep (met spekjes)
Mosterdsoep (met spekjes of gerookte zalm)
Soep wisselvallig (elke keer weer iets anders, bijv. snert, paddenstoel, courgette, etc.)
Carpaccio (truffelcrème, pijnboompitjes, zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaan)
Carpaccio Surf & Turf (uitgebreid met 3 gamba’s in licht pikante saus)
Kipcocktail (cocktail met frisse sla, diverse garnituur, fruit, cocktailsaus)
Gamba’s pil-pil (gewokte gamba’s in licht pikante saus)
Eggcellent (omelet met room, fijne kruiden, spek en feta)

5,50
5,50
5,50
5,50
9,50
11,50
6,95
9,50
8,50

Hoofdgerechten De meeste gerechten worden geserveerd met ‘dikke friet’ & salade, m.u.v.
Varkenshaas (champignonroomsaus/pepersaus)
Varkenshaas op grootmoeders wijze (champignonroomsaus, gebakken spek en ui)
Slagersschnitzel (Hongaarse saus, champignonroomsaus, pepersaus)
Rendang met rijst (Indisch runderstoofvleesgerecht)
Limburgs stoofvlees Runderstoofvlees met stroop en speculaaskruiden)
Kippenpasteitje (kippenragout met champignons)
Fish & Chips (gebakken lekkerbekje met peterselie-citroensaus)
Tjikkie-tjikkie (gebakken kipfilet, prei, paprika, ui, afgeblust met oriëntaalse saus)
Gamba Samba (met ui, paprika, courgette, afgeblust met wijn, saus oriëntal, tomaatjes)
Wereldburger (slagersburger, truffelcrème, zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaan)

17,50
18,50
15,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
16,50
14,50

Pasta’s & pannetjes
Truffelfriet met truffelcrème
Frans pannetje (gebakken aardappelschijfjes, spek, prei, courgette, camembert)
Pasta all’Amitriciana (penne, pikante saus met spek, ui, peper, rucola, Parmezaan)
Pasta de Boerderie (kip, champignons, kruiden kaassaus, tomaatjes, Parmezaan)

13,50
14,50
14,50

Salades Rijkelijk gevulde maaltijdsalade, geserveerd met boerenbrood en kruidenroomboter
Geitenkaas met spek
Tonijnsalade
Krokante warme kiphaasjes
Carpaccio
Gamba’s in licht pikante saus

14,50
14,50
14,50
14,50
15,50

Supplementen
Warme groenten
Gebakken aardappeltjes met spek en ui

3,50
3,75

Boxen!! Rijkelijk gevulde boxen om samen te genieten!
Luxe ontbijt/lunch Box ‘Pluk de dag’ (voor 2 pers.) 19,50 p.p.
Diverse broodjes en sandwiches met luxe belegsoorten (rosbief, gerookte zalm, tonijn, geitenkaas)
roombotercroissants, toast, jam, kaas, brie, eiersalade, muffin, yoghurt, vers fruitsalade, smoothie, roerei
met tuinkruiden
• Uitbreiding met ‘Sweets & Bubbels’ (voor 2 pers.) 25,00 p.p.
Fles cava en zoetigheden

39,00

50,00

Tapasbox ‘De Boerderie’ (voor 2 pers.) 21,50 p.p.
Carpaccio met truffelcrème en Parmezaan, gerookte zalm met rode ui, Vitello Tonato, , gegrilde groenten,
kruidenroomboter, aioli, rode pesto, eiersalade, Serranoham met meloen, brie met honing en walnootjes,
diverse soorten kaasblokjes, fuetworst en Spianata Romana, mozzarella met tomaatjes en balsamico,
garnalen in pikante saus, boerenbrood met tonijnsalade, toastbrood met tomatensalsa, olijven, brood en
toast. Alle producten zijn vers en huisgemaakt

43,00

Niet-Mis-Vis-Box (voor 2 pers.) 24,50 p.p.
Tapasbox, met luxe vlees- en kaassoorten, diverse smeersels, uitgebreid met luxe vissoorten en
parelcouscous met pesto.

49,00

Hoppethee Box ( vanaf 2 pers.) 21,50 p.p.
High Tea arrangement voor thuis. Soepje naar keuze vooraf, met boerenbrood en kruidenroomboter.
Heerlijke luxe broodjes met luxe belegsoorten zoals rosbief met Parmezaan, gerookte zalm, brie met
walnootjes en honing, geitenkaas met abrikoosjes in likeur 43, sandwiches met gerookte kip en
truffelcrème, minicarpaccio, vers fruitsalade, diverse zoete lekkernijen en bonbons. Laat je verrassen
door deze gezellige en smakelijke box. Inclusief diverse biologische theesoorten, gember en munt.

43,00

Natuurlijk gaat er niets boven een High Tea op onze locatie! (22,50 p.p.) Alle heerlijke koude en
warme! hapjes worden dan geserveerd terwijl je onbeperkt kunt genieten van alle theesoorten. De High
Tea op locatie kan qua inhoud verschillen doordat wij dan meer mogelijkheden hebben om ter plekke
gerechtjes te bereiden. De tafel is feestelijk gedekt!

