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          Dranken 
Koffie    2,10                                                                                                                            
Cappuccino   2,40                                                                                                                     
Koffie Verkeerd 2,40                                                                                                                    
Espresso   2,00                                                                                                                           
Latte Macchiato   3,20                                                                                                               
Warme chocolademelk    2,60                                                                                                      
Warme chocolademelk met slagroom   3,10                                                                                   
Thee per potje (Engelse, groene, rooibos of bosvruchten)   2,20                                                        
Amstelpils   2,30                                                                                                                        
Ciney  3,75                                                                                                                               
Kwaremont blond 6,6% alcohol   4,00                                                                                        
Palm   3,25                                                                                                                               
Brand Weizen    4,00                                                                                                                  
Trappist Westmalle dubbel   4,00                                                                                                  
Trappist Westmalle trippel   4,50                                                                                                  
Wittekerke Rosé bier   3,25                                                                                                         
Amstel Radler en Amstel Radler 0.0 3,25                                                                                     
Amstel Malt 0.0  2,00                                                                                                               
CocaCola, CocaCola Zero   2,25                                                                                                  
7-Up 2,25                                                                                                                                
Lipton IceTea   2,50                                                                                                                   
Sisi sinas   2,25                                                                                                                         
Sourcy Rood, Sourcy Blauw   2,25                                                                                               
Schweppes BitterLemon, Schweppes IndianTonic   2,50                                                                   
Rivella   2,50                                                                                                                            
Chocomel, Fristi   2,40                                                                                                               
Schulp puur natuur, biologisch appelsap   2,40                                                                             
Schulp puur natuur, biologisch sinasappelsap   2,50                                                                      
RoyalClub Tomatensap   2,50                                                                                                      
RoyalClub Cassis   2,40                                                                                                              
Jonge Jenever   2,50                                                                                                                   
Oude Jenever   2,75                                                                                                                    
Rode of witte port   3,50                                                                                                            
Wijn de l’Arjolle (rood, wit,rosé of zoete Moezel) ook per fles verkrijgbaar!   3,50                            
Grand Marnier rouge   4,00                                                                                                        
Amaretto   4,00                                                                                                                         
Cointreau   4,00                                                                                                                        
Tia Maria   4,00                                                                                                                       
Baileys Irish Cream   4,00                                                                                                          
Advocaat met slagroom   4,00                                                                                                     
Schrobelèr   3,00                                                                                                                       
Bacardi    3,00                                                                                                                          
Bessenjenever   3,00                                                                                                                   
Jägermeister   3,00                                                                                                                     
Berenburg   3,00                                                                                                                        

Het gebruik van meegebracht eten en drinken is niet toegestaan 
Individueel afrekenen is niet mogelijk 



Speeltuin Nederhemert

Gewaardeerde gast, 

in onze keuken worden allergenen verwerkt, wat tot klachten kan leiden. 

Dit willen wij natuurlijk voorkomen, helaas is dit niet helemaal mogelijk. Om U te helpen, hebben 
wij de meest voorkomende allergenen van een letter voorzien.  

Indien er allergenen in 1 van onze gerechten worden gebruikt, kunt u de betreffende letter achter 
het gerecht vinden.   

- E ei 

- G gluten 

- L lupine 

- M melkproducten 

- Mo mosterd 

- S selderij 

- SE sesamzaad 

- SO soja 

- P pinda’s 

- N noten



Kleine gerechten 
Kop Tomatensoep   (G)     4,00                                                                                               
Uitsmijter ham of kaas  (E,G,)   6,50                                                                                     
Uitsmijter ham en kaas  (E,G)   7,00                                                                                      
Uitsmijter met gerookt mager spek  (E,G)   7,00                                                                      
Bord friet met mayonaise  ( G in mayonaise)   2,75                                                                  
Kroket, frikandel of knakworstje (E,G,S)   1,90                                                                       
Bal gehakt uit eigen keuken  (E,G,M,Mo)   3,75                                                                      
Bal gehakt uit eigen keuken met brood  (E,G,M,Mo)   6,25                                                       
Twee kroketten met brood  (E,G,M,Mo)   6,25                                                                         
Biefstuk van de haas met brood (G) 17,50                                                                               
Portie bitterballen (7 stuks)  (E,G,Mo,M)   3,75                                                                      
Bittergarnituur gemengd (10 stuks)  (E,G,Mo,M)   5,25                                                           
Maaltijdsalade met gerookte zalm en gedroogde tomaatjes (E,G,M,N 9,75                                 
Maaltijdsalade met kipfilet en walnoten (E,G,M,N) 9,25                                                             
Extra mayonaise (G)   0,50                                                                                                    
                                                                                                                                              
Pannenkoeken uit eigen keuken, naar oma Boere’s recept !
Pannenkoek met suiker (E,G,M)   5,00                                                                                    
Pannenkoek met stroop  (E,G,M)   5,00                                                                                   
Pannenkoek met uitgebakken, vet gerookt spek  (E,G,M)   7,25                                                  
Pannenkoek met appel  (E,G,M)   7,25                                                                                   
Pannenkoek met kaas  (E,G,M)   7,25                                                                                     
Pannenkoek met ham   (E,G,M)   7,25                                                                                    
Pannenkoek met gember  (E,G,M)   7,25                                                                                 
Pannenkoek met banaan  (E,G,M)   7,25                                                                                
Pannenkoek met ham en kaas (E,G,M)   8,00                                                                          
Pannenkoek Italië (met ham, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden) (E,G,M)   9,75                        !
Gebak  
Appelgebak (E,G,M)   2,75                                                                                                    
Appelgebak met slagroom  (E,G,M)   3,25                                                                               
Kersengebak  (E,G,M)   2,75                                                                                                 
Kersengebak met slagroom  (E,G,M)   3,25                                                                              
Nederhemertse Mik (krentenpuntje gevuld met vruchten, spijs en banketbakkersroom)   2,75         
Nederhemertse Mik met slagroom  (E,G,M)   3,25                                                                    !

Heeft u tijdens onze winterstop iets te vieren? Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden 



Broodgerechten 

Broodje ham of kaas  (G,M)   2,25                                                                                    
Broodje ham en kaas  (G,M)   2,50                                                                                    
Broodje kroket, fricandel of knakworst  (G,M)   3,10                                                           
Tosti met ham en kaas (G,M)   3,50                                                                                   
Kasteelplankje (G,M)(2 pers. houtovenbrood met ham, kaas, Serranoham, boter, kruidenboter en sla )       
 13,00                                                                                                                            
Stokbroodje (licht of donker) met Serranoham  (G,M)   5,75                                                
Stokbroodje (licht of donker) met oude kaas  (G,M)   5,75                                                   
Stokbroodje (licht of donker) met gerookte zalm en bieslook-roomkaas  (G,M,N )   8,25          
Stokbroodje (licht of donker) met kipfilet, walnoten en Italiaanse kruiden (G,M,N)   7,75       
Stokbroodje (licht of donker) met huisgemaakte carpaccio (G,M)       7,75                             
Waldkornbol met kruidenboter (G,M)   4,00                                                                       !!!!!
Plateservice  verkrijgbaar van 12:00 tot 19:00 uur 
Vegetarische quiche à la Simone  (E,G,M,S,Se,So,N)   10,50                                               
Bal gehakt uit eigen keuken met sla en frites (E,G,M,Mo)      10,00                                     
Spies van gemarineerde varkenshaas met sla en frites (G,S)  16,50                                        
Sate van kipfilet (van onze keurslager) met sla en frites (G,P)   16,50                                   
Varkensschnitzel met sla en frites (G)   16,75                                                                      
Biefstuk van de haas met sla en frites (G,)   19,50                                                               
Heerlijk malse gegrilde kalfsoester met kruidenboter, sla en frites (G,M)   19,50                     !
Kindermenu 
Keuze uit een kroket, frikandel,knakworstje of kipnugget met frites,                             7,35 
appelmoes, mayonaise, een glas KarvanCevitam en een kinderijsje als toetje (G,E) !!! !!
Koffie met iets meer 
Koffie Speciaal met slagroom en moccaboontjes   3,00                                                         
Koffie Snoeperij met slagroom, moccaboontjes en een likeur naar keuze   6,50                        
Irish Coffee met Jameson Ierse whiskey   6,25                                                                      !

Heeft u tijdens onze winterstop iets te vieren? Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden
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