BR AS S ER IE
M ENU
Vaeshartelt is een natuurrijke
en eigentijdse plek waar je de ruimte
vindt om te ontmoeten, te genieten,
te werken en te beleven.
Meer informatie?
www.vaeshartelt.nl
of bel
043-36 90 200

BORRELEN
Gemarineerde olijven							4.00
[S] Bourgondische bitterballen met Limburgse mosterd (8 stuks)
7.50
Kroketjes gevuld met rendang rundvlees met pindamayonaise (6 stuks)
9.00
Calamaris met citroen en een remouladesaus		
		
7.00
[V] Nacho’s met Jalapeno pepers en gegratineerd met mozzarella		
8.50
[S] ‘Monsieur Saucisson’ Franse droge worsten met Limburgse mosterd		
5.50
(keuze uit: knoflook, picante, vijgen of bospaddenstoelen)

BOEREN
BOTERHAMMEN

WARME
GERECHTEN

Boerenboterham met Serranoham,
zongedroogde tomaten en olijventapenade
9.50

[S] Gegrilde entrecote van regionaal kalf met
kruidenboter en skin-on frites 18.50

[S] Boerenboterham met Bourgondische
kroketten (2 stuks) en Gulpener mosterd
11.50
[S] [V] Boerenbrood met Limburgse
aspergekroketten (2 stuks)
en truffelmayonaise			
12.50
[V] Uitsmijter van scharreleieren
met ham en/of kaas en koolsalade
10.00

TARTINES

(2 tartines per gerecht, een combinatie is
ook mogelijk)
[S] Ham van Vaeshartelt’s lam met een
salade van rauwe asperges en walnoten
9.75

Fish and chips met een remoulade van
kappertjes en augurken 15.00
Pasta ‘Fruits de Mer’ met tomatensalsa en
Parmezaanse kaas 16.50

BURGERS

(geserveerd op focaccia brood
en met skin-on frites)

Wist je dat… Boerderij Daalhoeve met een club van 10
vrijwilligers, afkomstig van verschillende maatschappelijke
instellingen, dagelijks in de weer is met het onderhouden van
onze 23 hectare buitenplaats? Oké, met hulp van natuurlijke
grazers. In het park graast namelijk een kudde van 90
Shorpshire schapen inclusief Vaeshartelt’s lammetjes.

[S] Burger van rundvlees (175GR) met
truffelmayonaise 15.50

BAKKERIJ BROKEL

[V] Burger van bloemkool met een crème van
piccalilly 14.50

Wist je dat… Bakkerij Brokel, de buurman, onze vaste
broodleverancier is? Dagelijks versgebakken zuurdesem
brood en kruidenbroodjes met brandnetel en tomaat. Mmm!

SKIN-ON FRITES
Skin-on frites met beenham, 			
kappertjes en piccalilly mayonaise 8.00

[S] Rilette van Geulforel met augurk en
rucola
9.75

[V] Skin-on frites met gemarineerde
paddenstoelen, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise 8.00		

MAALTIJDSALADES

‘Indonesisch skin-on frites’ met saté van
kippendijen 8.00

Salade met krokante kipfilet, zoete
aardappelfrietjes en een pikante dressing
13.75

IJSCOUPES

Salade Niçoise met tonijn, gegrilde paprika
en ansjovis
13.75

BOERDERIJ DAALHOEVE

Ijscoupe Vaeshartelt (3 soorten ijs met
slagroom en citroensiroop) 6.50
Ijscoupe met aardbeien, vanille ijs en
vanillesaus 6.50
Ijscoupe met brownie, chocolade ijs en
karamelsaus 6.50

