Welkom bij de Valkhoeve Mill

Lekker!

GEMAAKT MET LIEFDE

Traditioneel...... €17,50

Barendonkse Kaas............. €4,50
met honing-mosterd saus

Broodplank........................... €4,75
met kruidenboter en dip

Wentelteefjes...........................€4,50
met kaneelsuiker en jam

met gehakt, knoflook, paprika, kaas

Heldro ijs met warme kersen of
aardbeien.................................€4,50

Bittergarnituur.................... €6,75

IJsmacaron..............................€3,75

Nachos.................................. €5,75

HIGH TEA tevanafreserveren
2 personen

15 stuks

(Chocolade, MangoPassie, Framboos)

Bitterbal ‘De Bourgondiër’
6 stuks...................................... €4,50

Slagroom..................................€0,50

12 stuks.................................... €8,75

Mandje Friet........................ €2,75
met saus

Lekker bij de Koffie
Huisgemaakte appeltaart
€3,50

VOOR DE LEKKERE TREK

Smulplankje vol lekkere
koude en warme hapjes
€8,75

p.p.

3 soorten sandwiches
Scones met room en 2 soorten jam
3 verschillende mini taartjes
Bonbonnetjes
mini-smoothie mango-aardbei
2 uur onbeperkt thee,
Jus d’orange en fruitwater

Deluxe................ €22,50

p.p

High tea traditioneel &
Miniwrap
Gevulde tomaatjes
Bruchetta

Natuurmonumenten
weekend taartje €3,75
Ieder weekend een andere lekkernij!
50 cent per taartje is voor
Natuurmonumenten en onderhoud van
onze prachtige achtertuin: De Kuilen.

SOEPEN
Tomatensoep................. €4,50
geserveerd met brood en kruidenboter

Seizoenssoep................ €5,50
geserveerd met brood en kruidenboter

Brabants Lekkerste............€7,75

Broodje Eiersalade............. €6,50

Twee sneeën boerenbrood met
heerlijke bourgondische kroketten
en een huisgemaakte salademix

gemaakt met eitjes van eigen boerderij

Pulled Pork...........................€7,75
Broodje varkensvlees met een heerlijke BBQ
smaak en een huisgemaakte salademix

Bourgondische Tosti........... €6,50
Wrap of salade:
Zalm............................... €5,50
Kip.................................. €4,75
Vega............................... €4,75

VALKHOEVE KLASSIEKER
de Boerenbol.................. €7,75
Bourgondische bol rijkelijk gevuld
met gekruid gehakt, gebakken
champignons, uit en paprika en
een huisgemaakte salademix

* heeft u een voedselallergie? Vertel
het ons en wij kijken met u mee
** Zijn er wensen voor de kleine
mensen vertel het ons want van al onze
gerechten zijn er mini’s te maken.

Smakelijk Hapje

met ham, kaas, ananas en tomaat

Valkhoeve Lunch...... €9,25

Uitsmijter............................. €6,50
3 gebakken eieren op boerenbrood
met keuze uit ham en/of kaas

Opa’s Omelet.........................€7,75
met ham en/of kaas, tomaat, ui, paprika,
champignons op boerenbrood

Pasteitje traditioneel......... €4,75
Mills pasteitje gevuld met een
heerlijk romige kipragout

Kleine kop tomatensoep, twee
sneeën boerenbrood belegd met
bourgondische kroket, ham,
kaas en een kleine salade

Kuilenhap............................. €5,50
Friet met een snack naar keuze (kroketfrikandel-kaassouflé) en saus

Broodje Meer....................... €6,50

Club Sandwich zalm... €8,75
met friet....................... €11,75
Een heerlijke sandwich met
gerookte zalm, sla, ui, tomaat,
komkommer, roomkaas

Gezonde Bonk...................... €6,50

Club Sandwich
gerookte kip................. €8,25
met friet.......................€11,25

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer
en een gekookt eitje

Een heerlijke sandwich met gerookte
kip, sla, spek, komkommer, tomaat, ei

Heerlijk broodje gerookte zalm

Broodje B89......................... €6,50
Broodje Brie met Kuilenhoning en noten

BUILD YOUR OWN BURGER

Canadian Style

Broodje
Een heerlijk vers
gebakken broodje

Groenten
Keuze uit ui, komkommer,
augurk, tomaat

Gebakken ei

Gebakken spek

Vers van eigen boerderij

Heerlijk knapperig

Kaas

Burger

Cheddar of
Barendonkse jonge

Gegrild op de plaat
& home made

Sla

Saus

Verfrissende verse sla

Keuze uit BBQ, mayonaise,
ketchup, Valkhoeve dip

€9,75

Met huisgemaakte
salademix en friet
€3,50 extra

Build your own burger

Heerlijke

WARME

DRANKEN

Mok Koffie............................ €2,50
Mok Thee............................. €2,50
Mok Cappuccino.................. €2,75
Mok Warme Chocomel...... €2,75
Mok Wiener Melange......... €2,75
Mok Café Mokka................. €2,75
Mok Koffie Verkeerd.......... €2,75
Espresso.............................. €3,00
Espresso Chocolade........... €3,25
Verse Muntthee.................. €3,50
met Kuilen honing

Verse Gemberthee............. €3,50
met Kuilen honing

frisdrank
Coca Cola....................... €2,25

Budels Pils........................... €2,50

Coca Cola Light............. €2,25

Budels Witte Parel............. €3,25

Coca Cola Zero.............. €2,25

Budels Zware Dobber........ €3,25

Fanta............................... €2,25

Budels Radler 0.0%............ €3,25

Sprite.............................. €2,25

Budels Radler 2.0%............ €3,25

Cassis............................. €2,25

Grimbergen Dubbel............ €3,25

Chaudfontaine Blauw... €2,25

Bird Brewery
speciaal bieren ................. €3,25

Chaudfontaine Rood..... €2,25
Biologische Appelsap... €2,50
Ice Tea Sparkling......... €2,50
Tonic met Citroen......... €2,50
Bitter Lemon.................. €2,50

Mills Bier

Jus d’Orange................. €2,50

Bennie Blond........................ €3,25

Ranja................................€1,50

Damen Quadruppel............. €3,25

Pakje Fristi.....................€1,50

Speciale koffies

Pakje Chocomel..............€1,50

Irish Cream..................€4,75
met Amaretto

Spanish Coffee ...........€4,75
met Tia Maria

Merlot................................... €3,00
Chardonnay.......................... €3,00

Mango- Aardbeien
Smoothie €3,75
Klein karaf fruitwater
Citroen & munt €2,75
Klein karaf fruitwater
Rooibos & aardbei €2,75

DRANKEN

Rode Wijn
Droge Witte Wijn

met Baileys

Italian Coffee ..............€4,75

BIEREN & WIJNEN

Zoete Witte Wijn
Moelleux Blanc.................... €3,00
Rosé...................................... €3,00
Port....................................... €3,00

Wij ook een
nieuwsbrief
uitbrengen?
Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief en blijf
op de hoogte van alle
ontwikkelingen en activiteiten!
Voor meer informatie kijk op
onze website
www.devalkhoevemill.nl
of spreek één van ons aan!

WIJ OOK LEUKE
KADOARTIKELEN
HEBBEN?
Bij de Valkhoeve kunt u terecht
voor zowel een cadeaubon als
allerlei leuke houtproducten.
Wij werken samen met Stichting Domus Mill. Alle houtproducten, zoals de vogelhuisjes
en seizoensproducten die wij
verkopen, zijn gemaakt door
bewoners van deze stichting.
Onze gerechten worden gemaakt met zoveel mogelijk
producten van onze eigen
boerderij of uit de streek.

OVER ONS

Dit onze
openingstijden zijn?

je bij de Valkhoeve ook
terecht kunt voor:

De Valkhoeve Mill is het
gehele jaar geopend op:
woe t/m vrij 13:00 uur
zaterdag 12:00 uur
Zondag 10:00 uur

»» Brunches en Buffetten?

* Ook buiten deze tijden zijn wij
voor groepen vanaf 12 personen
op afspraak geopend.

»» Dat je bij ons heerlijk
kunt overnachten?

»» Streeklunches en
Familiedagen?
»» Feestjes en Workshops?

»» Diner op afspraak?

WIST JE DAT?
WE OOK EERLIJKE EN HEERLIJKE BIOLOGISCHE

VLEESPAKKETTEN VERKOPEN?

Vraag ernaar bij één van onze medewerkers

