Frietjes met snack:
Portie Volwassenen friet met snack naar keuze*
incl. ruime garnituur en bakje met verschillende sausjes € 5,00
Portie losse friet met garnituur en bakje met
verschillende sausjes

€ 3,10

Mandje friet (zonder garnituur en zonder sausjes)

€ 4,00

Losse snack*

€ 1,90

				
*	keuze uit frikadel / kroket / kipnuggets of
gehaktballetjes (4st.) / kaassoufflé / knakworst		
Supplement appelmoes, speciaal-saus, saté-saus

€ 1,00

Huisgemaakte sauzen:
ook lekker om mee te
nemen naar huis! In een
leuk potje, vraag erna!

Onze huisgemaakte sauzen hebben geheime recepten
en zijn overal lekker bij: Bieslookmayonaise,
Steenuil-saus, Italiaanse Mario-saus, Nacho-saus

€ 1,95

Schaaltje salade (supplement voor erbij)

€ 3,95

Schaaltje fruit (supplement voor erbij)

€ 4,50

Het door Hanne geschreven en
geïllustreerd werk en leesboek
“Dagna en de oude eik” is te koop
voor €5,00. De gehele opbrengst
gaat naar Stichting “make A Wish”

Voor de kleine Steenuiltjes;

Toetjes of gewoon even snoepen

Kinderportie frietjes met snack*

Boerin Annie’s Arretjescake met slagroom

incl. bakje met verschillende sausjes

€ 3,95

(uit eigen keuken, grootmoeders recept)

€ 3,10

*	keuze uit frikadel / kroket / kipnuggets of
gehaktballetjes (4st.) / kaassoufflé / knakworst

Ooo wa lekker!
(ouderwets puur recept, uit eigen keuken, wisselt)

Portie poffertjes

€ 3,95

Portie poffertjes met slagroom en fruit

€ 5,95

Het kleine broertje van de Steenuilburger

€ 4,50

Met frietjes

€ 6,50

Kinder verrassing bordje
Heb je iets wat je echt niet lust? Even erbij zeggen!

€ 6,95

Boerenknechtjes eet-plank:

met slagroom op=op

€ 3,50

Warm zoet Steenuil appelpotje uit de oven

€ 6,95

Appeltaart met slagroom

€ 3,10

Muffin met slagroom

€ 2,95

Portie poffertjes met slagroom en fruit

€ 5,95

Portie poffertjes met chocolade en ijs

€ 5,95

Schaaltje fruit

€ 4,50

Poffertjes, frietjes, kleine snackjes, stukjes tosti en
stukjes worstenbrood (kunnen meerdere kids van eten) € 13,95

Steenuil ijscoupe lekker vanille ijs ….… de rest is een surprise
keuze uit verrassing of vers fruit!

€ 6,95

Zoveel mensen, zoveel wensen.
Softijs en Waterijs zie ijscorner bij de bar!

Vragen staat vrij.
Onze allergenen lijst vind u op onze website!
www.desteenuil.nl/allergeen.html

Wij hebben onze producten met zorg voor u uitgezocht en
Ook hebben wij in ons assortiment:

houden ervan om onze gasten te verwennen. We werken

Glutenvrije pannenkoek

€ 4,50

met veel huisgemaakte en dagverse producten.

Melkvrije pannenkoek

€ 4,50

Soms kan daardoor de wachttijd iets oplopen, maar dan

Glutenvrije salade

€ 10,00

heeft u ook echt wat lekkers op uw bord of in uw glas.

Portie Frietjes kunnen wij desgewenst bakken in onze Air Fryer

Is er iets niet naar wens, geef het aan ons door.

Wij komen bij u langs óf u kunt aan de bar bestellen!
Als u aan de bar besteld, neemt u het zelf mee.

Producten met een blaadje zijn helemaal huisgemaakt of seizoen
gebonden, op=op.

Menukaart
Warme Dranken

Wij hebben geen gratis bekers of kannen water.

Koffie

€ 2,00

Ieder op de wereld heeft recht op schoon drinkwater. Maar

Cappuccino

€ 2,35

helaas kunnen wij niets gratis schenken. Om de simpele reden

Koffie verkeerd

€ 2,40

dat de Steenuil zonder inkomsten niet kan blijven bestaan.

Latte macchiato

€ 3,50

Bedankt voor u begrip.

IJskoffie

€ 4,95

Espresso

€ 2,00

Dubbele Espresso

€ 4,00

Warme chocomel

€ 2,50

We hebben grote kannen om te delen:

Thee

€ 2,00

Kan water met ijs, munt en citroen:

€ 4,00

Verse munt thee

€ 3,00

Kan ranja

€ 3,50

Kruiden Thee (wisselt)

€ 3,00

Kan water

€ 3,50

Beker ranja

€ 0,70

Beker water

€ 0,70

Steenuil Koffie of Thee

Bijzonder kopje koffie of thee met huisgemaakt lekkers € 5,95

Bloemen Thee-Kransje

Kannen

Fruit Smoothies

Even op adem komen met een unieke, gezonde en krachtige pot thee,

Super gezond en erg lekker! 75% van de dagelijkse fruit-

speciaal voor u geselecteerd. Gezellig geserveerd met allerlei lekkers.

behoefte in 1 glas.

Wij schenken het theewater twee maal voor u op.
€ 7,95 per persoon of € 14,00 voor 2 personen

Kinder Smoothie

€ 3,50

(geen lekkers erbij? €5,00 1 persoon)

Grote Smoothie

€ 4,50

keuze uit de volgende thee producten:

Framboos/Mango of Aardbei/Banaan

Heerlijke losse thee van de maand, speciaal voor u geselecteerd
Een verse kruidenthee vol kracht van de natuur
Bijzondere bloemen thee bol van Jasili, met 3x zoveel antioxidanten dan

Schulp Vruchtensappen 			

€ 2,65

U proeft het: Zo uit de natuur, zonder enige toevoeging.

groene thee.
Deze bloementhee bolletjes zijn heerlijk in de thee. Daarnaast ook heerlijk

Dus geen suiker, kleur-, geur en/of smaakstoffen.

in bad! Bij ons ook los te koop € 3,00 per bol.

Een fles sap van Schulp Vruchtensappen is een fles vol fruit.
Gezond fruit, afkomstig uit Hollandse boomgaarden.

Koude Dranken

Welke smaak u ook kiest, u proeft altijd puur vruchtensap.
€ 2,20

Appel - Sinaasappelsap - Peer - AppelVlierbes

Cola – Cola Light - Cola Zero
Kinder Cola (zonder prik & zonder cafeïne)
Fanta - Cassis - Sprite
Bitter lemon - Tonic
Chaudfontaine bronwater plat
Chaudfontaine bronwater bruis
Chocomel - Fristi - Melk
Crystal Clear Lemon sparkling
Lipton ice tea sparkling
Lipton ice tea green
Huisgemaakte citroengras ice tea

(Niet geschikt tijdens de zwangerschap, niet altijd voorradig, OP=OP)

Wij komen bij u langs óf u kunt aan de bar bestellen!
Als u aan de bar besteld, neemt u het zelf mee.

Producten met een blaadje zijn helemaal huisgemaakt of seizoen
gebonden, op=op.

Vergeet onze
Boeren Brood en
Smulplanken niet!
Lekker om te
smullen!

Alcoholische Dranken: Bier

Lekkers voor erbij

Bier van de tap

Peperkoek met echte boter (2 plakjes)

€ 1,95

Pils 25cl.

€ 2,35

Boerencake (2 plakjes)

€ 1,95

Dubbel

€ 3,35

Appeltaart met slagroom

€ 3,10

Weizen

€ 3,35

Muffin met slagroom

€ 2,95

Grote Weizen 50cl

€ 4,95
Boerin Annie’s Arretjescake met slagroom

Seizoen bier van de Wissel tap
zoals herfstbok, lentebok of Beerze Bier

(uit eigen keuken, grootmoeders recept)

€ 3,10

€ 3,75
Ooo wa lekker! (ouderwets puur recept,

Bieren op fles:

uit eigen keuken, wisselt) met slagroom, op=op

€ 3,50

Radler

€ 2,95

Fles tripel

€ 3,45

Schaaltje fruit

€ 4,50

Alcoholarm bier

€ 2,35

Schaaltje met nootjes

€ 2,50

Fruit bier

€ 2,95

La Chouffe

€ 3,75

Schaal Warme Boeren Nacho’s met kaas en ander lekkers.

Beerze Blond

€ 3,75

Met onze eigen Nachosaus

€ 9,95

Duvel

€ 3,75

½ portie

€ 5,00

Willems speciaal biertje*		

Portie kleine frikadelletjes 8st.

€ 3,95

(*wisselend, zie krijtbord bar of terras)

Portie bitterballen 8st.

€ 3,95

Portie gemengde bittergarnituur 10st.

€ 4,95

€ 3,75

Brood met kruidenboter & huisgemaakte

In het groot

bieslook mayonaise

Samen genieten is samen delen.

€ 4,95

Onze specialiteit (vanaf 12:30uur)

Premium Pilsner Pitcher
Lekkere grote kan met bier, geserveerd met een

Wij houden ervan om onze gasten te verwennen en dat doen

paar glazen om gezellig zelf te schenken. Er gaan

we met onze planken. Samen delen, smullen van al het lekkers.

ongeveer 7 pilsjes uit 1 kan

€ 13,50

Wisselend van assortiment! De ene plank is de andere niet.
Laat u maar eens lekker verrassen.

Wijn

Klein Koud Boeren plankje

€ 9,95

Boeren Brood Plank v.a. 2 personen (koud)

€ 13,95 (2pers)

Boeren Smul Plank v.a. 2 personen (warm)

€ 19,95 (2pers)

Rood

€ 3,50

Rosé

€ 3,50

Moezel (witte zoete wijn)

€ 3,50

Boerenknechtjes snoep-plank:

Chardonnay (witte droge wijn)

€ 3,60

Chipjes, snoepjes, fruit, komkommertje ed.

Streek wijn

€ 3,75

(kunnen meerdere kids van snoepen)

Fles Prosecco

€ 16,95

Boerenknechtjes eet-plank:

Fles Chardonnay

€ 16,95

Poffertjes, frietjes, kleine snackjes, stukjes tosti

Fles Rode wijn

€ 16,00

en stukjes worstenbrood

Fles Moezel

€ 16,00

(kunnen meerdere kids van eten)

Fles Rosé

€ 16,00

Fles streek wijn (wisselt, op=op)

€ 16,00

€ 9,95

€ 13,95

* Planken vanaf meer dan 4 personen enkel via reservering vóóraf.
** Onze boerenplanken kunnen we, zonder te reserveren, tijdens de
lunch en diner tot maximaal 4 personen tegelijk uitserveren.
Dat zijn maximaal 2 planken tegelijk per tafel.
Een plank maken kost tijd. Graag uw begrip.

Wij komen bij u langs of u kunt aan de bar bestellen!
Als u aan de bar besteld, neemt u het zelf mee.

Producten met een blaadje zijn helemaal huisgemaakt of seizoen
gebonden, op=op.

De keuken is open vanaf 12:30uur.

?
Eerder trekeven, dan
Vraag het vast goed!
komt het
Altijd lekker op de boerderij:

Soep

Maaltijdsalade (wisselend assortiment)

Huisgemaakte dagsoep, altijd een ouderwets grootmoeders recept!

en een huisgemaakt sausje		

Lekker Grote salade geserveerd met brood, kruidenboter

(geserveerd met brood en kruidenboter)		

€ 10,95

€ 4,00
Steenuil roerei!
3 boterhammen met ham en kaas, heerlijke verse

Tosti’s enzo

ingrediënten in het roerei en heerlijke garnituur

€ 8,95

(Wilt u het eitje anders? Vragen staat vrij!)

Brabants Worstenbrood		

€ 2,50

Tosti ham kaas (met ketchup)		

€ 2,50

Stevige Steenuil

Tosti kaas (met ketchup)		

€ 2,50

Roerei, tosti ham kaas, gebakken bacon, ui en tomaat
met Steenuilsaus & garnituur 		

€ 10,95

Tosti Favoriet		
(ham, kaas, ui, ananas, het geheim van de kok met

Heerlijke malse kipsaté met frietjes, atjar, kroepoek en

een heerlijk sausje & garnituur)		

€ 4,20

“Boer” chetta (de Italiaanse boer maar dan op zijn Brabants)

		

(brood met tomaat, basilicum, knoflook, rode ui, kruiden)		

€ 4,95

gebakken uitjes (2 saté stokken, 100gram per stok)

€ 12,95

Bovenstaande met 1 stok kipsaté

€ 9,95

Steenuilburgers
Onze bekende Steenuilburger
met huisgemaakte Steenuilsaus!

Mandje met Brood, kruidenboter & huisgemaakte bieslook
		

€ 4,95

Mega lekker en een heel bord vol!

€ 5,50

Schaaltje salade		

€ 3,50

Met frietjes		

€ 8,00

Schaaltje fruit		

€ 4,50

mayonaise

De Grote broer van de Steenuilburger……. (XXL)
met huisgemaakte Steenuilsaus!

Schaal Warme Boeren Nacho’s met kaas en ander lekkers.
Met onze eigen Nachosaus 		

€ 9,95

Kaas, bacon en ananas		

€ 7,75

½ portie 		

€ 5,00

Met frietjes		

€10,00		

Genieten van een heerlijke warme panini met ruime garnituur

Het pittige Zusje van de SteenuilBurger

en een huisgemaakt sausje om je vingers bij af te likken!

Lekkere malse pittige kipfilet, met augurk,

Kip pesto		

€ 4,95

ananas, tomaat, komkommer, kaas

€ 7,75

Geitenkaas met honing en spekjes		

€ 4,95

Met frietjes		

€ 10,00

Broodjes
Wij bakken onze broodjes vers voor u af, en
beleggen ze ruim met heerlijke garnituur.
U heeft de keuze uit een Waldkorn Pyramide
of een Wit Pyramide broodje. Bij het broodje
vind u altijd heerlijke en uitgebreide garnituur.

Verge
niet op heet u
bord bij de t krijtkijken, daa ba r t e
r
u ook and vindt
lekkernijenere
!

Het gezonde zusje!
2 sneeën donkerbruin zuurdesembrood belegd met
spinazie, tomaat, ui, komkommer en augurk
Mals stuk pittige kipfilet en natuurlijk Steenuilsaus
om het geheel af te maken		

€ 10,00

Onze specialiteit (vanaf 12:30uur)

Bieslook roomkaas		

€ 3,95

Bieslook roomkaas & gerookte zalm		

€ 4,95

Wij houden ervan om onze gasten te verwennen en dat doen

Tonijnsalade		

€ 4,50

we met onze planken. Samen delen, smullen van al het lekkers.

Gezond		

€ 4,50

Wisselend van assortiment! De ene plank is de andere niet.

Broodje met brie, honing en ananas		

€ 4,50

Laat u maar eens lekker verrassen.

Brood met 2 stokken kipsaté, saus en gebakken uitjes

€ 8,95
Klein Koud Boeren plankje

€ 9,95

Broodje kaas		

€ 3,95

Boeren Brood Plank v.a. 2 personen (koud)

€ 13,95 (2pers)

Broodje ham		

€ 3,95

Boeren Smul Plank v.a. 2 personen (warm)

€ 19,95 (2pers)

2 boterhammen met zoet beleg		

€ 2,50
Boerenknechtjes snoep-plank:
Chipjes, snoepjes, fruit, komkommertje ed.)

Boer Willem’s favoriet:		

€ 4,50

kunnen meerdere kids van snoepen)

€ 9,95

Pistolet met kaas, ham, sla, reepjes tomaat & komkommer
Boerenknechtjes eet-plank:

besmeerd met huisgemaakte bieslook mayonaise

poffertjes, frietjes, kleine snackjes, stukjes tosti
Hanne’s favoriete wraps:
Wrap spinazie, kaas, ui en tomaat. Warm uit de oven

en stukjes worstenbrood
€ 9,95

€ 13,95

* Planken vanaf meer dan 4 personen enkel via reservering vóóraf.

Wrap met kipreepjes, Steenuilsaus, ananas.
Warm uit de oven		

(kunnen meerdere kids van eten)

€ 9,95

** Onze boerenplanken kunnen we, zonder te reserveren, tijdens de
lunch en diner tot maximaal 4 personen tegelijk uitserveren.
Dat zijn maximaal 2 planken tegelijk per tafel.

Wrap zalm, roomkaas, rode ui en verse kruiden.
Koud of warm uit de oven 		

€ 12,95

Wij komen bij u langs óf u kunt aan de bar bestellen!
Als u aan de bar besteld, neemt u het zelf mee.

Een plank maken kost tijd. Graag uw begrip.

Producten met een blaadje zijn helemaal huisgemaakt of seizoen
gebonden, op=op.

