Bieren van ‘t vat

Koude dranken

Hertog Jan Pilsener

0,25 - 0,45

€2,90 - €4,90

Coca cola - cola zero - fanta orange

Hertog Jan Weizener

0,3 - 0,50

€5,00 - €7,00

cassis sprite

Isid’Or

0,3 		

€5,00

Fuze tea - fuze tea green

Wisseltap

0,3 		

€5,50

Finley bitter lemon - tonic

Witte Trappist

0,3 - 0,50

€5,00 - €7,00

Tripel Karmeliet

0,3		

€5,50

Bieren op d’n fles
€5,00

La Trappe
Witte Trappist 5,5% - Blond 6,5% - Dubbel 7% Tripel 8% - Isid’Or 7,5% - Quadruppel 10%
La Chouffe Blond 8%

€5,00

Zundert 8%

€5,00

Opener

€5,25

€2,90
€2,95

Minute maid appelsap

€2,95

Vers geperste jus d’orange

€3,95

Chocomel - fristi

€2,95

Rivella

€2,95

Made blue water 0,35L - plat - bruisend

€2,60

Made blue water 0,7L - plat - bruisend

€3,60

Ranja

€1,50

Ranja karaf

€4,00

Warme dranken

White Now 5% - Simply Blonde 7% - Doncker 6,5% -

Koffie - decafé - espresso

€2,80

Triple X 9,5% - Quad Fondum 10% - Hopsession 5,6%

Dubbele espresso

€3,80

Liefmans Fruitesse 4,2%

€4,50

Cappuccino

€2,95

Hoegaarden

€3,75

Koffie verkeerd

€3,15

Rosé 3% - Radler Lemon 0% - 2%

Latte macchiato

€3,40

Hertog Jan Pilsener 0%

€4,00

Caramel of vanille

+€0,60

Leffe

€4,25

Verwen koffie

Blond 0% - Dubbel 0%

Met een likeurtje & slagroom
€4,95

La Trappe Nillis 0%

Wijnen

€3,70

Glas

Fles

Sauvignon-Blanc

€4,50

€22,50

Chardonnay

€4,50

€22,50

Zoete Witte Wijn

€4,25

€21,50

Rosé

€4,50

€22,50

Pinot noir

€4,50

€22,50

Thee

€2,80

Verse muntthee - verse gemberthee

€3,80

Warme chocomel

€2,95

+ Slagroom

+€0,60

Gluhwein

€3,95

Irish coffee - Jameson whiskey

€7,50

Spanish coffee - Tia maria of Liquor 43

€7,50

Italian coffee - Amaretto

€7,50

French coffee - Grand Marnier

€7,50

Likeuren & Gedestilleerd
Jenever jong - jenever oud - vieux -

PSV

€3,20

Schrobbelèr - jägermeister

Martini wit - rood

€4,20

Sherry dry - medium

€4,20

Port wit - rood

€4,20

Cocktails
Gin (alcohol vrij)

€5,50

Italian spritz (alcohol vrij)

€5,50

Aperol spritz

€7,50

Campari - bacardi rum - malibu - coebergh -

€4,75

Safari - passoa - smirnoff wodka
Tia maria - cointreau - baileys - gin - limoncello

€4,75

Grand marnier - liquor 43 - disaronno amaretto

€4,75

Jameson whiskey

€5,75

Courvoiser V.S.

€6,75

Meer weten van onze hoeve? Bekijk jacobushoeve.com

Heerlijk van
de Boerderij
Winter Menukaart

Kleine trek

Lekkere trek

Boerenbrood

Grote trek

Pannenkoeken

Wij serveren onze gerechten met bruin- of mais brood
Tosti ham en/of kaas

Biefstuk specialiteiten

Schnitzel specialiteiten
Al onze schnitzels zijn verkrijgbaar in

Naturel

€8,25

Biefstuk Roomboter gebakken

€22,75

Spek

€9,50

Biefstuk Pittige jus

€22,75

Appel

€9,50

Biefstuk Gebakken champignons

€23,50

Tosti ham en/ of kaas met een gebakken ei.

Kinderpannenkoek

€7,50

Naturel met citroen

Met keuze uit : tomaten ketchup of pittige dip

American pancakes met ahornsiroop

€8,50

Schnitzel met saus naar keuze

€6,25

Met tomaten ketchup of pittige dip
Croque Madame

€7,25

Zalm met rode ui, kappertjes en dille mosterd

€14,50

Warme kersen met hoeve-ijs en slagroom

Carpaccio zongedroogde tomaat, pijnboompitjes,

€11,95

Poffertjes 12 per portie met poedersuiker en boter

€7,50

Slagroom

€0,60

Parmezaan en truffelmayonaise
Pulled Pork van de Big Green Egg

Overheerlijke wafels

€12,50

Naturel met poedersuiker

€6,50

Warme kersen met hoeve-ijs en slagroom

€11,50

Carpaccio Traditioneel & de Jong rundvleeskroket
Duo “Ik kan niet kiezen“ VIS
Boerenbordje Belegde boterhammen, krentebrood,

€ 11,50

vlees, kaas en een de Jong rundvleeskroket
2 de Jong rundvlees kroketten

€10,25

Warme brie met honing en walnoot

€8,75

Gebakken appeltjes met suiker en kaneel

€6,75

Gebakken bloedworst met appeltjes

€8,75

Kindermenu friet

€7,75

Kroket, frikandel, kipnuggets of bitterballen met

Lekker erbij
€4,25

Plaatcake van de dag

€3,75

+ Slagroom

€0,60

Worstenbrood boer Verkooijen

€3,50

Portie de Jong rundvleesbitterballen (8st.)

€8,25

Portie de Jong gemengd assorti bitterballen (8st.)

€8,25

Borrelplank voor 2 à 3 personen

€8,25
€15,50

6 bitterballen, kazen van Wismans en vlees van

Mandje brood (2 personen)

€5,95

Slager Marco van Strien

Kruidenboter & truffelmayonaise
Chinese tomatensoep Mais of bruin brood

€6,25

Groentesoep Mais of bruin brood

€6,25

Uiensoep Mais of bruin brood

€6,25

Erwtensoep Met roggebrood, spek en rookworst

€7,95

Carpaccio Zongedroogde tomaat, pijnboompitjes,

€13,75

Parmezaan, truffelmayonaise
Scampies Mais of bruin brood met piri piri saus en

€14,25

bosui
Pasteitje Kippenragout

€8,50

‘n Normale (3 eieren)

€8,75

Ge zeg ‘t maar (kies uw aantal eieren)
Omelet met boerengroenten

De lekkerste gehaktbal van Nederland

€10,50
Wisselend
€10,50

€20,50 - €23,00

€15,50
€19,00

en een gebakken ei
Broodje 100% runderburger pulled pork

€21,50

augurk, tomaat en smokey BBQ saus
Broodje Spicy Cajun burger

€17,75

Augurk, ui en tomaat
Spareribs; de lekkerste van Nederland

€23,50

Kipsaté M 2 stokjes - met friet of brood

€16,00

Kipsaté L 3 stokjes - met friet of brood

€18,50

Kipsaté XL 4 stokjes - met friet of brood

€21,00

Runderstoverij

€18,50

Zalm uit de oven

€22,50

Stampot boerenkool

€18,50

Halve haan op grootmoederswijze

€18,50

Geserveerd met appelcompote

Vier het op de hoe ve!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frietjes,

gondische avond
Een geweldig feest vieren of een bour
e! Bekijk onze
doorbrengen? Dat kan bij ons op de hoev
informatie of
website jacobushoeve.com voor meer
vraag ernaar bij onze bediening.

Wij serveren onze uitsmijters met bruin- of maïsbrood.
€7,75

€20,50 - €23,00

Ook lekker!

mayonaise, appelcompote en een groentegarnituur.

Maaltijdsalades

Wij serveren onze gerechten met bruin- of mais brood

‘n Kleine (2 eieren)

Schnitzel Jacobushoeve
Ui, champignons, tomaat en kaas op top

gehaktbal in de jus en rookworst

Uitsmijters

‘n Flinke (5 eieren)

€2,50

Spek, cheddar, augurk, ui, tomaat en burger relish

Appeltaart Jacobushoeve

Portie Borrelmaatjes gemengde snacks (6st.)

Soepen & Voorgerechten

€17,50 - €20,00

Peper-, stroganoff-, saté- of champignonsaus

Broodje 100% runderburger ‘Winter’

(rundvlees/goulash/kip/groenten)

mayonaise of appelmoes

Peper-, stroganoff-, saté- of champignonsaus

€15,00 - €17,50

Geserveerd met friet of brood

€13,50

Gerookte zalm & de Jong groentekroket

Sauzen voor uw biefstuk & schnitzel

Schnitzel Wiener

Schnitzel pulled pork met BBQ saus

€13,75

Langzaam gegaard varkensvlees met BBQ saus
Duo “Ik kan niet kiezen“ VLEES

€12,50

L (225g) en XXL (350g).

Warme brie Walnoot en honing

€17,50

Carpaccio traditioneel

€17,50

Gerookte zalm Rode ui, kappertjes en dille dressing

€18,50

Zalm uit de oven Rode ui, kappertjes en dille dresing €22,50

Extra supplementen

Ham, kaas, spek (per supplement)

€0,75

Aan

herkent u onze vegetarische gerechten.

Wist u dat..?

Jacobushoeve zijn eigen ijs-bereiding heeft?

Wij maken elke week vers ijs gemaakt van verse
biologische melk van Boer Dankers en met fruit van

boer Peeters.

Loeilekker ijs

‘n Coupe Jacobushoeve

€6,50

‘n Coupe Cerise met warme kersen

€7,75

‘n Coupe Boerinneke met warme chocoladesaus

€7,50

‘n Coupe Caramel met stukjes stroopwafel

€7,50

‘n Coupe Marianneke 7 bollen ijs

€8,50

