
 
Menukaart 

Soep & Zo  
Onze huisgemaakte soepen worden geserveerd met brood en kruidenroomboter 

Tomatensoep met ui en katenspek   (met verse pesto, room en bosui)   6,50 
Tranen van geluk  	(gegratineerde uiensoep overbakken met brood & kaas) 	 	 6,50	
Mosterd bij de maaltijd			(romige mosterdsoep met zalm en lente-ui)		 	 	 6,50	
Wisselvallig!  	(elke keer weer iets anders en met de seizoenen mee)		 	 	 6,50	
Broodnodig  	(Mandje  brood, kruidenroomboter en twee smeersels)		 	 	 	 6,50
	 	 	 	 													

Brood & Zo 
 
Rijkelijk gegarneerde lunchgerechten, vers voor u gemaakt, tussen 12.00 tot 17.00. 
 
Van de bovenste plank         12,50 
Vier luxe broodjes: carpaccio, pijnboompitjes, truffelcrème en Parmezaanze kaas, 
gerookte zalm met rode ui, peterselie-citroendressing 
tonijnsalade met  zongedroogde tomaat, geitenkaas met abrikoos in likeur 43 en balsamico 
 
Haut de waffel           9,50 
Hartige wafel met ui, paprika, champignons, spekjes, overbakken met kaas  
 
Wie vreuger            9,50 
Gebakken balkenbrij met appeltjes en kaneel, op boerenbrood en kannetje stroop 
 
Bee Sweet            8,75 
Baguette (wit of meergranen) met abrikoosjes in likeur 43,  
overbakken met geitenkaas en balsamico 
 
Neusje van de zalm          12,50 
Boerenbrood met gerookte zalm, rode ui, tomaatjes, rucola, gepocheerd ei, feta 
pompoenpitjes en sesam, peterselie-citroendressing 
 
Baguette Elvis          8,75 
Baguette (wit of meergranen) tonijnsalade, rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat 
 
Bella Italia           8,75 
Italiaanse bol met salami, rode ui, tomaat, kappertjes, olijven,  
overbakken met belegen kaas 
 
 



Honey Bree           8,75 
Baguette (wit of meergranen) met serranoham, walnootjes, rucola,  warme brie en honing 
 
Gouwe ouwe           8,75 
Baguette (wit of meergranen) ‘gezond’ met ham, kaas, ui, tomaat, komkommer, ei,  
rucola, honing-mosterddressing 
 
De hele mik-mak          8,75 
Italiaanse bol, gevuld met gehakt, ui, paprika, champignons, in zoetzure saus,  
overbakken met kaas 
 
Voortruffelijk           9,95 
Baguette (wit of meergranen) met carpaccio, truffelcrème, pijnboompitjes, rucola, 
Parmezaanse kaas 
 
Kiplekker           8,75 
Baguette (wit of meegranen) met warme kipstukjes in licht pikante saus en ananas  
 
Tweelingbroers          8,95 
Twee bourgondische kroketten op boerenbrood met roomboter, mosterd en een frisse salade 
  
Jei & ik           8,95 
Boerenbrood met Filet Américain, augurk, rode ui en een gepocheerd ei 

 
Een ei hoort erbij!  
 
Van ei tot z           9,95 
Drie spiegeleieren op boerenbrood met beenham, gebakken tomaat en ui,  
Parmezaanze kaas 
 
Roerige tijden          9,95 
Omelet met fijne kruiden en room, op boerenbrood, roomkaas, spekjes en fèta  
 
The American Dream         9,95 
Pannetje met 3 ‘Hash Browns’, roerei met ui en spek 
 
Knapzak           8,95 
Pannetje roerei met spek, plak boerenbrood met kruidenroomboter 
 

Vegetarisch 
 
Groene middag!          9,95 
Gegerilde groenten, gebakken camembert, twee kaas-rucola kroketjes met brood  
   
 
Pulled Paddo Nacho         9,50 
Gebakken champigons met kruidenboter op nacho’s overbakken met kaas, en aioli 
 

Maaltijdsalades  
 
Onze salades worden geserveerd met brood en kruidenroomboter 
 
Geen gemekker          15,50 
Goed gevulde salade met gebakken geitenkaas, aardbei en appel, walnoot, balsamico  
 



Driemaal is scheepsrecht         16,50 
Goed gevulde salade met gerookte zalm, tonijnsalade en 3 licht pikante gamba’s 
 
Holy Cow           15,50 
Goed gevulde salade met carpaccio, zongedroogde tomaatjes, truffelcrème en Parmezaan 
 
Are you tokking to me?         15,50 
Goed gevulde knapperige salade met gebakken kipstrips, ei, lente-ui, croutons 
en peterselie-citroendressing 

 
Voorgerechten  
 
Nootzakelijk            8,50 
Kleine salade met 3 kaas-rucola kroketjes, blauwe kaas, krokant gebakken tuinbonen,  
walnoten, bosbessencompote en  honing-mosterddressing 
 
Carpaccio             9,95 
Rundercarpaccio met truffelcrème, pijnboompitjes, zongedroogde tomaat, Parmezaan 
stokbrood en kruidenroomboter 

 
Kipcocktail            7,50 
Frisse salade met gerookte kip, ananas en sinaasappel in zachte kerrie-gembersaus 

 
Gamba’s                       8,95 
Pannetje met 5 gamba’s, gebakken met knoflook, afgeblust met witte wijn in licht pikante saus, 
stokbrood met kruidenroomboter 

 
Hoofdgerechten 
 
Onze hoofdgerechten serveren wij met bourgondische ‘dikke friet’ en salade 
Warme groenten en gebakken aardappeltjes kunt u extra bestellen ( zie supplementen) 
 
Schnitzel 300 gr          17,50 
Ambachtelijke slagersschnitzel met champignonroomsaus, Hongaarse saus of pepersaus 
 
Boerenschnitzel           17,50 
Ambachtelijke slagersschnitzel met Hongaarse saus, roerei, ui en champignons  
 
Varkenshaasje op grootmoeders wijze       19,50 
Varkenshaas in pannetje met champigonroomsaus, gebakken ui en spekjes 
 
Limburgs stoofvlees         16,50 
Huisgemaakt runderstoofvlees in een pannetje 
 
Wereldburger          16,50 
Slagershambuger van 100% rundvlees, met zongedroogde tomaat, truffelcrème,  
Parmezaan en gebakken uienringen 
 
Fish & Chips           15,50 
Gebakken lekkerbekje met dikke friet en peterselie-citroendressing 
 
Tjikkie Tjikkie!           17,50 
Pannetje gebakken kipfilet met prei, paprika, courgette, ui en ananas 
afgeblust met een oriëntaalse saus  



 
Net even anders   
 
Rendang            16,50 
Heerlijk Indonesisch runderstoofvlees, met steppegrasfrietjes, zoetzure groenten,  
rode pepertjes, seroendeng en sambal 
 
Gamba’s Pil Pil          16,50 
Gamba’s (8) uit de wok, met knoflook, ui, paprika, courgette afgeblust met witte wijn,  
in licht pikante saus, tomatensalsa, groene pesto en brood. 
 
Frans Pannetje          15,50 
Gebakken aardappels, spek, ui, prei, courgette, overbakken met camembert 
 
 

Pasta’s 
  
Geserveerd met brood & kruidenroomboter  
 
Fish in a dish           21,50 
Gebakken zalmfilet, penne in een zachte pesto-roomsaus met rucola,  
geroosterde tomaatjes, crispy boekweitzaadjes, rucola en Parmezaan 

 
Pasta all’ Amitriciana         14,95 
Penne, licht pikante saus met spek, ui en Parmezaan 
 
 

Voor de kleintjes 
 
Kipstrips            7,50 
Drie gefrituurde gepaneerde kipstrips, friet, appelmoes 
Flensje           6,50 
Flinterdun flensje met poedersuiker, schenkstroop en vers fruit 
Tosti            5,50 
Tosti  ham-kaas met ketchup, en fruit. 
 
Bijgerechten & Supplementen 
 
Portie warme groenten         3,50 
Gebakken aardappeltjes met spek en ui       3,50 
Bak Hooi (flinterdunne frietjes)        3,75 
Zoet-zuur (komkommer en rode ui)         2,00 
Brood met kruidenroomboter        3,50 
Mayo, ketchup, curry,          0,60 
Extra saus (peper-, Hongaarse, champignonroomsaus)      3,50 

 
 
Moeilijk kiezen? Vraag onze bediening naar de weekspecials! 
 
Onze gerechten worden vers voor u bereid, en wij gaan mee met de seizoenen. 



 
Nagerechten 
 
Eton Mess           6,95 
Merengue, bol aardbeienijs, verse aardbeien, slagroom en topping in een wekglas 
 
Veel-ijsend           7,50 
Progresstaart met likeurtje Bailey’s 
 
Crèpe Suzette met…         8,50 
Flinterdunne crêpe met vanille-ijs, sinaasappelsaus, slagroom 
en glaasje Grand Marnier likeur 
 
Op ieder potje          7,50 
Choco-cherry ijs & vanille-ijs in een potje, met warme kersen en slagroom  
 
Af en toetje           6,95 
Flinterdunne crêpe met tiramisu-ijs, chocoladesaus en slagroom 
 
Heerlijk gewafeld          6,95 

ü Wafel met salted-caramel ijs, slagroom & salty balls   òf 
ü Wafel met warme kersen en slagroom                         òf 
ü Wafel met verse aardbeien en slagroom 

 
Mondjesplezier          7,95 
Pannetje met (warme) Cookie-Dough en vanille-ijs 
 
Heerlijke ijscoupes!! Kijk op onze ijskaart… Ambachtelijk Limburgs slagroomijs  7,50 
 
 
Zorgeloos Bourgondisch bie De Boerderie Gelaen! 
 
De Boerderie kent een lange historie en heeft een grote nostalgische waarde voor vele 
mensen uit de omstreken, maar vooral voor de mensen uit de wijken rondom deze oude 
carréboerderij. Met veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan om ‘De Boerderie’ nieuw 
leven in te blazen, om te kunnen dienen als gezellige ontmoetingsplek, waar je terecht kunt 
voor een heerlijk hapje en een drankje, een ijscoupe of tapas. Op onze sfeervolle locatie is 
het goed toeven: zowel binnen als buiten. We houden van een huiselijke en ongedwongen 
sfeer. Onze mogelijkheden zijn heel divers:  
 

ü U kunt bij ons terecht voor groepsetentjes, bruiloft, feesten en partijen, 
vergaderingen, work-shops etc. Wij maken vrijblijvend een offerte op maat. Bel of 
mail voor meer informatie. 
 

ü Bij os kunt u terecht voor leuke cadeautjes, met streekproducten, speciaalbieren en 
wijnen. Stel zelf uw pakket samen met de produkten uit ons ‘Twinkelke’.. 
 

ü Cadeaubon nodig? Onze cadeaubonnen kunt u laten verpakken met een gezellig 
tintje. 
 

ü Bezoek onze website en volg ons op Facebook: daar kunt u meer vinden over onze 
activiteiten en speciale aanbiedingen. www.deboerderiegelaen.com  
 



 


