Welkom bij de Valkhoeve

ETEN|DRINKEN|SLAPEN

Wij verwelkomen u graag op het terras of op
reservering binnen. Reserveren kan via
0486-431224 of hier aan de deur.

Lunch
Tomatensoep met balletjes

5,25

Met brood en kruidenboter

Soep van de Dag

5,75

Met brood en kruidenboter

Broodje van de Week

8,75

Huisgemaakte appeltaart

3,75

Bourgondische Tosti

6,75

Weekendtaartje
ieder weekend een andere lekkernij

3,75

ham, kaas, tomaat en ananas

Brabants Lekkerste

Broodplankje

5,25

Mandje friet met saus

3,25

2 bourgondische kroketten op boerenbrood met een
huisgemaakte salademix

Zoete aardappelfriet met saus

3,50

Uitsmijter

Valkhoeve lunch

9,75

Kleine kop tomatensoep, met 2 sneeën boerenbrood
belegd met bourgondische kroket, ham & kaas en een
huisgemaakte salademix

Valkhoeve lunch vega

3 gebakken eieren met ham, kaas of spek,kaas

Omelet
Valkhoeve Hamburger

9,75

tip!

8,75

te reserveren vanaf 2 personen
High Tea

8,75
13,75

van eigen vlees met sla, tomaat, gebakken spek, kaas,
gebakken ei en augurk

Balletjes gehakt

wij gebruik maken van het biologische
vlees van eigen boerderij?

High Tea
7,75

6,75

Natuurlijk met vlees van eigen boerderij

Bourgondische bol rijkelijk gevuld met gekruid gehakt van
eigen vlees, gebakken champignons, ui en paprika en een
huisgemaakte salademix

20,75 pp

je kunt inschrijven op onze
nieuwsbrief?

Bij deze heerlijkheden serveren wij onbeperkt thee,
fruitwater en Jus d’orange

dat er voor iedere liter Bird Brewery
Bier die u nuttigt zij
één boom planten?

Maak het extra bijzonder. Uw high tea wordt aangevuld
met een glas bubbels bij binnenkomst en een heerlijk
huisgemaakt soepje.

Kleine kop soep met minibol
en kruidenboter

4,25

Frietjes met kroket of
bitterballen (4)

5,75

Kindertosti ham-kaas

4,25

Stuk fruit

1,50

Wentelteefjes geserveerd
met kaneelsuiker en jam

Kindermenu

6,75

4,75

Broodje Knakworst

3,75

Broodje Kroket

4,75

Pakje fristi of chocomel
kindertosti
stuk fruit
en een leuke verrassing

Broodje gehaktbal

5,75

Zakje chips

Broodje jam/hagelslag/
vruchtenhagel

je dit vlees hier ook kunt kopen?

Mini smoothie mango- aardbei
3 soorten sandwiches
Scones met clotted cream en 2 soorten jam
Proeverij van huisgemaakte taartjes
fruitmacaron
Bonbonnetjes

High Tea Deluxe

Kids

je hier ook heerlijk kunt overnachten?
wij Black Angus koeien en Piétrain
varkens hebben?

8,75

Met ham en kaas, tomaat, ui, paprika, champignons

Met gepaneerde brie ipv kroket

De Boerenbol

Wist je dat....

Voor bij de koffie

je binnen gratis fiets en wandelroutes
kunt krijgen?

27,75

de Kuilen jarenlang 1 van de grootste
vindplaatsen van fossielen in Europa
was?
je een aantal fossielen hiervan binnen
kunt bekijken?

1,50
Tevens mogelijkheden voor groepen, familiedagen, vergaderingen, rondleidingen,

3,75

kinderfeestjes en natuureducatie. Meer info of reserveren bel 0486-431224.

