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DINER

KAART

Diner
Soepen
Groentesoep

Koude voorgerechten
5.5

met half om half gehaktballetjes

5.5

Huisgemaakte uiensoep

5.8

Vissoep
Kreeftensoep

8.4
8.4

met kaascrouton

4.7

aioli, tapenade & kruidenboter

Tomatensoep

met half om half gehaktballetjes

Boerenbrood met smeersels

klein

Carpaccio van ossenhaas
Garnalencocktail
Gerookte zalm

10.4
13.7
10.3

Meloen met serranoham

8.7

met zoet/zure kruiden dressing
met frambozensaus

Salade gamba

met knoflooksaus
Soepen worden geserveerd met stukjes stokbrood

Warme voorgerechten
Gebakken mosselen met toast
Gebakken champignons met toast
Landbouw duo

kaaskroket & garnalenkroket met frisse salade
& sambasaus

7.9
7.9
11

11.55

7.8

Meat
Lovers

Vleesgerechten
Huisgemaakte hamburger (rundvlees)

10.4

kaas, komkommer, tomaat, frites en garnituur

Wienerschnitzel
Schnitzel De Landbouw

13.1
14.5

kaas, ananas en tomaat uit de oven

Biefstuk (160g)

14.7

met eigen jus

Grote biefstuk (250 g)
Tournedos (200 g)

18.25
22.75

met eigen jus

Mixed grill

19.4

Stoofpotje van rundvlees

13.55

kip, biefstuk, varkenshaas, hamburger & schnitzel
Gegaard in Affligem dubbel

Hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappeltjes, frisse salade & warme groenten van het seizoen

Specialiteiten van de chef
Supersaté (varkenshaas of kipfilet +/-200 g)

12.6

met gemengde salade & frites of gebakken aardappeltjes

Varkenshaas van de chef (225 g)

18.9

pesto & mozarella

Gebakken gamba’s (+/- 185 g)
in kreeftensaus

19.7

Sauzen
Champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus
of gebakken champignons

2

Zaanse Mayonaise

1

Visgerechten
Gebakken mosselen

18

Sliptong (2 stuks+/-180g p.st)

18.5

Gegrilde zalmfilet (+/- 200gr)

18

Gebakken kabeljauw

18.5

Vis van de week

dagprijs

Gebakken zeetong

dagprijs

Gegrilde gamba’s

23.5

op Zeeuwse wijze bereid

met groene mayonaise

met een groentesaus

met Zeeuws spek & witte wijnsaus

zie onze spiegels

in knoflookboter

Hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappeltjes, frisse salade & warme groenten van het seizoen

Vegetarische gerechten
Broodje kaas
Broodje kaas extra

3.7
5

rucola, tomaat, kommer & ei

Omelet kaas
Boerenomelet vega

7.6
8.9

kaas, prei, tomaat & champignons

Gebakken champignons met toast
Huisgemaakte uiensoep

7.9
5.8

Pasta met gemengde bospaddestoelen

12.1

Vegetarische hamburger

10.4

met kaascrouton

Grana Padano & truffelsaus

sla, komkommer, tomaat, curry & ui

Keuze menu’s
Dagmenu 1

Soepje van de dag

17.3

biefstuk met seizoensgroenten,
frites & gebakken aardappelen
Kopje koffie of ijsdessert

Soepje van de dag

17.3

halve kip met seizoensgroenten,
frites & gebakken aardappelen
Kopje koffie of ijsdessert
Kindermenu

Dagmenu 3

17.3

Dagmenu 2

Soepje van de dag
Schnitzel met seizoensgroenten,
frites & gebakken aardappelen
Kopje koffie of ijsdessert

Tomatensoepje

8.4

Spaghetti of frites met snack
keuze uit: kroket, frikandel of kipnuggets

Kopje koffie of ijsdessert

13

Tapasplank
olijven, kaas, augurk, bitterballen, bruschetta met zalm & gamba

4.7

Boerenbrood
kruidenboter, aioli en tomaten tapenade

Van Dobben bitterballen

5.8

Portie Old Amsterdam kaas

4.8

Snackmix

5.8

2x bitterballen
2x nasihapje
2x bamihapje
2x kipnuggets

Borrel
& Fingerfood

Dessert & Sweets
Nagerechten
Dame blanche

6.6

met warme chocoladesaus & advocaat

Cappuccino rood fruit

8.15

framboos, aardbei, bramen, blauwe besjes & citroenijs

Chocolade lava cake

7.35

vanille-ijs

Sorbet

7.1

verse vruchten & saus van aardbeien

Kaneel crème brûlée
Huisgemaakte soesjes

8.4
7.6

gevuld met vanille-ijs & karamel

Coupe ‘De Landbouw’

6.8

Witte chocolade parfait met frambozen sorbet
Kinderijs

7.6
3.7

vanille-ijs, karamel & advocaat

