Dranken
Koffie
Espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee
Verse muntthee met kaneel en honing
Verse gemberthee
Warme chocolademelk
Toef slagroom
Loemoemba (warme chocolademelk met rum)
Irish coffee
Wiener melange
Melk of karnemelk
Cola, Cola light, Sinas, 7-up, Bitter Lemon, Tonic,
Ice Tea, Ice Tea Green, Appelsap, Cassis, Rivella
Tomatensap, Spa blauw/rood, Chocomel, Fristi
Petfles Spa rood/blauw
Verse jus d’orange
Schulp biologisch, appel/peer/aardbei
Ranja
Bier
Heineken zero 0,0% (flesje)
Leffe bruin/blond
Wiekse witte
Speciaal bier (La Chouffe, texels, Duvel etc.)
Jägermeister
Bitters (jonge jenever, oude jenever, etc.)
Rode port, Sherry
Huiswijn glas
Huiswijn flesje (250ml)
Huiswijn fles (750ml)
Prosecco flesje (200ml)
Glühwein
Cognac en buitenlandse likeuren
Whiskey, Gin, Bacardi, Campari, Vodka
Advocaat

Maarschappelijk verantwoord ondernemen
2,20
2,20
2,50
2,50
2,70
2,00
3,25
2,75
2,45
0,50
5,50
6,75
2,40
2,00
2,55
2,50
2,90
3,50
2,95
1,00
2,50
3,00
vanaf 3,50
vanaf 3,50
vanaf 3,50
3,25
2,80
3,75
3,50
5,75
15,00
6,00
3,50
6,00
5,50
4,00

Meyendel staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Niet alleen proberen wij zo min mogelijk niet-afbreekbaar materiaal
te gebruiken en ons afval optimaal te scheiden voor recycling. Ook
steunen wij diverse goede doelen.
Zo nodigen wij ondermeer groepen eenzame ouderen uit om gratis
bij ons te komen eten en steunen wij actief de ‘Stichting Strohalm
Foundation’, die projecten uitvoert in India om kinderen scholing,
voeding, kleding en opvang te geven, bij de ingang van ons
restaurant kunt u daarover informatie vinden.
Kijk voor meer informatie over onze goede doelen op:
www.meyendel.nl/goede-doelen/

Deze flyer kunt u vinden bij
de ingang, of vraag ernaar
bij ons personeel.

Wij streven naar100% tevreden gasten!
Iets niet naar wens? Zeg het ons, of mail naar:

info@meyendel.nl

welkom bij
Boerderij Meyendel
MENU

Pannenkoeken / pancakes
Naturel met suiker, stroop en boter
basic with sugar, syrup and butter
Honing / honey
Chocoladepasta / choclate paste
Jam / jam
Gember / ginger

Stukjes warme appel/kaneel
warm apple chunks / cinnamon
Rozijnen / raisins
Ananas / pineapple

Overigen / miscellaneous

Pannenkoeken / pancakes
6,50
7,75
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00

Kaas / cheese
Kaas met gember / cheese and ginger
Kaas met stukjes warme appel

8,25
9,00
9,00

Soep van de dag (indien vooradig)

cheese and warm apple chunks
Kaas met rozijnen / cheese and raisins
Kaas met ananas / cheese and pineapple

9,00
9,00

Uitsmijter (ham, kaas, salami of spek)

Gember met rozijnen / ginger and raisins
Gember met ananas / ginger and pineapple
Stukjes warme appel met rozijnen

9,00
9,00
9,00

warm apple chunks and raisins

Ham / ham
Ham met kaas / ham and cheese
Ham met gember / ham and ginger
Ham met stukjes warme appel
ham and warm apple chunks
Ham met rozijnen / ham and raisins
Ham met ananas / ham and pineapple

8,25
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Stukjes warme appel met ananas
warm apple chunks and pineapple
Ananas met rozijnen / pineapple and raisins

Warme kersen met of zonder slagroom
warm cherries and optional whipped cream
Combinatie / combination

9,00
9,00
10,00
11,25

Alleen hartig wordt meegebakken, zoet ligt er los op.

Salami / salami
Salami met kaas / salami and cheese
Salami met gember / salami and ginger
Salami met stukjes warme appel
salami and warm apple chunks
Salami met rozijnen / salami and raisins
Salami met ananas / salami and pineapple

8,25
9,00
9,00
9,00

Only savory ingredients are baked with the pancake,
sweet is added on top.

9,00
9,00

Kindermenu (tot 10j) / Children’s menu up to 10 y.

Spek / bacon
Spek met kaas / bacon and cheese
Spek met gember / bacon and ginger
Spek met stukjes warme appel

8,25
9,00
9,00
9,00

bacon and warm apple chunks
Spek met rozijnen / bacon and raisins
Spek met ananas / bacon and pineapple

9,00
9,00

Glutenvrij en lactosevrij op verzoek mogelijk.
Gluten free and lactose free possible upon request

Pannenkoek, ranja en ijsje

Erwtensoep (winterseizoen)

5,50

pea soup (winter season)

8,00

2 slices of bread with 3 fried eggs
with ham, cheese, salami or bacon

Uitsmijter compleet, met alles

9,00

2 slices of bread with 3 fried eggs
with ham, cheese, salami and bacon

Kwekkeboom kroket met brood

3,75

Kwekkeboom croquette with bread
Frikandel met brood / ‘frikandel’ wth bread

2.25
3,75

Groentenkroket met brood
Vegetarian croquette with bread

Kwekkeboom bitterballen (6 of 8)

5,50 / 7,00

Kwekkeboom ‘bitterballen’ (6 or 8)

Jagersmaal (patat, spek, ui, gebakken ei)
hunter’s meal (fries, bacon, union, fried egg)
Garnalenkroket / shrimp croquette

Heerlijke bal gehakt met bruin/wit brood
delicious meatball with dark/white bread
Baguette los / plain baguette
Baguette gerookte zalm / baguette smoked salmon

Baguette huisgemaakte tonijnsalade

6,50

pancake, lemonade and ice cream

IJs en gebak / ice and pastries
Verpakt ijs

vanaf / from 3,50

soup of the day (when available)

vanaf / from1,25
prepackaged ice cream
Appelgebak / apple pie
3,75
Diverse gebak / misc. pastries
vanaf/ from 3,75
3,00
Slagroomwafel / waffle with whipped cream

baguette home made tuna salad
Baguette kaas of ham / baguette ham or cheese
Baguette kaas en ham / baguette ham and cheese
Baguette gezond / healthy baguette
Patat frites met mayonaise / fries with mayonaise
Spiegeleieren (2) met brood / fried eggs and bread
Maaltijdsalade naturel / garden salade (meal)
Maaltijdsalade met zalm / salade with salmon (meal)
Maaltijdsalade met tonijn / salade with tuna (meal)

Mandje stokbrood met kruidenboter
sliced baguette and herb butter in a basket

9,00
3,75
4,75
1,25
7,00
6,00
5,00
5,50
6,50
3,75
6,50
8,00
10,00
9,00
2,50

