
 

 
Lunch 

Tosti        € 4,00 

- kaas of ham / kaas       

- Drie kazen Gruyere, Cheddar, Gouda   

- Drents: kaas en droge worst      

Triple sandwich kaas     € 4,00 
Tynjetaler kaas, mosterdmayonaise, tomaat, komkommer,  

augurk 

Triple sandwich ham     € 4,00 
Ham, mosterdmayonaise, tomaat, komkommer, augurk 

Triple sandwich gezond    € 4,50 
Tynjetaler kaas, ham, ei, mosterdmayonaise, tomaat, 

komkommer, augurk 

Broodje ossenworst     € 4,00 
met augurk en Amsterdamse uitjes, geserveerd op een  

zacht wit bolletje 

Broodje Bal      € 4,00 
Bal van de Buurderij met jus. Makkelijk voor onderweg 

Soep van de dag      € 4,50 

Zaterdag Special: broodje Tartaar  € 5,50 
Rundertartaar met uitjes 

Als steak tartare     € 7,50 

 

Het vlees dat wij gebruiken komt van de Buurderij in 

Noordlaren. De Buurderij heeft rundvlees van Limousin-koeien 

die op de eigen boerderij in het Zuidlaardermeergebied zijn 

opgegroeid. 

Het varkensvlees van de Buurderij komt van varkens uit de 

buurt en is Porc d’Or.  

 

Koffie 

Koffie       € 2,30 

Espresso       € 2,30 

Dubbele Espresso      € 3,00 

Cappuccino       € 2,50 

Café latte       € 2,50 

Latte Macchiato      € 3,00 

Staande koffie/espresso(koffie aan de bar)  € 1,00 

 

Liever sojamelk? Laat het weten! 

 

Thee        € 2,25 

- Lady grey (earl grey met citrus) 

- Lapsang souchong  

- Jasmijn 

- Rooibos 

- Verse muntthee     € 2,50 

Potje thee       € 3,00 

 

 

 

 

 



 

(Fris)dranken      € 2,40 

- Coca Cola /Zero / Light 

- Cassis 

- Sinas 

- Tonic 

- Spa rood 

- Bitter lemon 

 

- Appelsap (Schulp)    € 2,60 

- Appel-vlierbessensap (Schulp)  € 2,60 

- Verse jus d’orange    € 2,75 

- Ranja       € 1,00 

kan Ranja met bekers   € 3,50 

- Volle melk      € 2,40 

- Karnemelk      € 2,40 

- Chocolademelk     € 2,40 

 

 

 

 

Wifi 

WIFI:   Lodewijk 

 

Wachtwoord:  9471AH12 

 

 

 

 

 

Voor bij de koffie 

Huisgemaakte appeltaart met slagroom  € 4,50 

Huisgemaakte arretjescake (chocola / koekjes) € 2,00

   

 

 

 

 

Ontbijt 

Egg Benedict      € 4,50 
gepocheerd eitje, ham, Hollandaise-saus 

Eggs benedict; twee gepocheerde eitjes   € 6,50 

 

Broodje omelet      € 3,50 

Wentelteefjes      € 3,00 

Toast – boter – jam      € 2,50 

Yoghurt – granola     € 3,50 


