
Wij gaan zorgvuldig om met voedselallergieën en voedsel intolerantie. Helaas is kruisbesmetting voor 
allergieën in onze keuken nooit helemaal uit te sluiten. 

Hartelijke welkom op de Menmoerhoeve, 

 

Lekker zittend op het terras, 

In de hooimijt of op het gras 

Genietend van onze lekkernijen, 

Van eigen land met specerijen. 

Voor een drankje of wat te eten 

Laat het ons weten. 

 

Heeft u iets te vieren? 

Wilt u een familiedag tussen de dieren? 

Of met uw collega’s een leuke dag beleven. 

Wij kunnen u meer informatie geven. 

 

 

 

 
De Menmoerhoeve 

Zundertseweg 66 

4876 NL Etten-Leur 

tel: 076-5961602 

www.menmoerhoeve.nl 

info@menmoerhoeve.nl 
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Warme dranken 

 
Koffie       € 2,20 

Espresso        € 2,20 

Cappuccino       € 2,60 

Koffie Verkeerd      € 2,50 

Latte Machiatto      € 3,00 

Menmoer koffie      € 4,50 
Koffie kaatje, slagroom 

 

(onze koffies zijn ook cafeïnevrij te verkrijgen) 

 

Thee (diverse smaken)     € 2.20 

Verse munt thee      € 2,80 

Verse Gember thee     € 2,80 

Verse Citroen thee     € 2,80 

Warme chocomel      € 2,70 

Warme chocomel met slagroom   € 3,20 

 

Lekkers bij de koffie    

Warm Appelgebak      € 2,80 

Warm appelgebak met slagroom   € 3,30  

Brusselse wafel      € 3,90 
Met slagroom en vruchten van het seizoen   

Warm saucijzenbroodje    € 2,90 
Gisteren is geweest, morgen is verborgen, 

wat je kunt besteden is de dag van heden 
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Frisdranken 
 

Val bronwater met koolzuur    € 2,40 

Val bronwater zonder koolzuur   € 2,40 

Coca cola (regular, light, zero)    € 2,40 

Fanta sinas       € 2,40 

Fanta Cassis      € 2,40 

Sprite       € 2,40 

Fuze Tea Sparkling (black tea)    € 2,40 

Fuze Tea Peach       € 2,40 

Fuze Tea green (green tea of Mango)   € 2,40 

Val Tonic       € 2,40 

Val Bitter Lemon      € 2,40 

Rivella        € 2,60 

Looza jus d’orange     € 2,60 

Appelaere Appelsap     € 2,60 

Looza tomatensap      € 2,60 

Fristi        € 2,60 

Chocomelk       € 2,60 

Melk / karnemelk      € 2,20 

Ranja        € 1,50 

Kan Ranja       € 4,00 
 

 
 

Toen ze tegen piessen plassen gingen zeggen, 

Is het gezeik begonnen 
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Alcoholische dranken 
 

Pils 
Leeuw pilsener vaasje 5% (tap)   € 2,50 

Leeuw pilsener pul  5% (tap)    € 5,50 

Super 8 pilsener  4,8%     € 3,60 

Jupiler  5,2%      € 2,50 

      

Speciaal bieren  
Hoegaarden  4,9%      € 3,40 

Super 8 Blanche   5,1%     € 3,80 

Super 8 Saison  4,8%     € 3,90 

Super 8 Ipa  6%      € 4,20 

Super 8 Flandrien 6,4%     € 3,90 

Palm 5,2%       € 2,90 

Keizer Karel Goud Blond  8,5%   € 4,50 

Keizer Karel Robijn Rood  8,5%   € 4,50 

Keizer Karel Ommegang  8,0%    € 4,50 

Kasteel bier donker  11%    € 5,10 

 

 
 

Als je zelf zon veroorzaakt, 

Dan wordt je niet verblind, 

Door de zon van een ander 
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Abdij bieren en trappist 
Tongerlo Blond 6% (tap)    € 4,00 

Tongerlo Bruin 6,5% (tap)    € 4,00 

Tongerlo Prior 9%     € 5,10 

Westmalle dubbel    7%     € 4,40 

Zundert 8 8%      € 5,20 

Zundert 10  10%      € 5,80 

 

Fruit bieren  
Mystic Kriek 3,5%      € 3,70 

Amstel Radler  2,5%     € 3,50 

Wittekerke Rosé bier  4,3%    € 3,50 

 

Alcohol arm bier 
Jupiler 0,0%      € 2,50 

Amstel Radler 0,0%     € 2,70 

 

Wijn 
Droge witte wijn      € 3,20 

Zoete witte wijn       € 3,20 

Rosé wijn        € 3,20 

Rode wijn        € 3,20 

Witte port       € 3,40 

Rode port       € 3,40 
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Lunchgerechten 
 Onze lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00  

             

*Deze gerechten zijn vegetarisch te bestellen 

Al onze lunchgerechten worden met bruin brood geserveerd 
 

Caesarsalade met kruidige kip     € 12,50 
Spek, ui, paprika, ei, walnoten 

Bettine geitenkaas salade*           € 12,50 
Honing, spekjes, walnoten, seizoensfruit 

Menmoer salade      € 12,50 
Bloedworst, appel, seizoensfruit, walnoten 

Tonijnsalade                 € 12,50 
Tomaat, olijf, kappertjes, rode ui 

Soep van de dag            € 7,00  

Soep van het seizoen 

Tomatensoep             € 7,50 
Selderij, appeltjes, room  
          

Onze salades en soepen worden geserveerd 

met brood en boter. 

Tosti Ham & kaas *              € 6,50 

 

Tosti Geitenkaas *                       € 8,50 
Honing, walnoten en seizoensfruit 

 

Boerentosti *               € 7,50  
Kaas, rauwe ham, basilicum, tomaat 
 

Broodje gezond*                € 9,50 
Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, kruidensalade 
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*Deze gerechten zijn vegetarisch te bestellen 

Al onze lunchgerechten worden met bruin brood geserveerd 

 

Broodje Hamburger*             € 12,50 
Rosé gebraden runder hamburger met  

kruidensalade, spek, paprika, ui 

 

Broodje carpaccio         € 11,50 
Parmezaanse kaas, rucola, tomaat, olijf, walnoten, truffelmayonaise 

 

Uitsmijter 2 of 3 eieren*       € 7,00/€ 7,50 
Ham, kaas en spek  

 

Boerenomelet*      € 9,50 
Spekjes, ham, champignons dag verse groente  

 

Twaalf uurtje               € 9,00 
Spiegelei, kroket en soepje    
 

Gewoon lekker *             € 8,50  
2 kroketten met brood      

 

Sandwich               € 10,50 
Kip, spekjes en kruidensaus   
 

Bloedworst op grootmoeders wijze       € 10,50 
Met gebakken appeltjes  

 

Saté geserveerd met brood*         € 12,50 
Atjar en kroepoek   
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Speciaal voor de kinderen 
 

Tosti kaas       € 5,00 

 

Tosti ham/kaas      € 5,50 

 

Boterham met hagelslag     € 3,50 

 

Boterham met jam     € 3,50 

 

Boterham met spiegelei     € 4,50 

 

Friet met snack      € 6,50  
Frikandel, kroket, kipnuggets en kaassoufflé   
 

Pannenkoek naturel     € 6,50 
Meel van molen “de Lelie” 

 

Kinder biefstuk      € 13,50  
Zoals u hem kent maar dan voor de kleine gast  
 

 

 
 

Door te erkennen dat iemand kundig is, 

geef je blijk van eigenkunde, 

door erop af te geven, toon je afgunst. 
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Borrelhapjes 
 

Bittergarnituur      € 8,50 
12 stuks 

 

Portie bitterballen     € 8,00 
12 stuks 

 

Vegetarisch Bittergarnituur          € 9,00 
12 stuks 

 

Borrelplank koud en warm    € 10,00 
Kaas, droge worst, bitterballen en frikadelletjes 

 

Boerenplateau       € 11,00 
Laat u verrassen met producten van de streek 

 

Borrelkaasplank      € 11,00 
Kazen van kaasboerderij Ossenblok, rozijnenbrood en appelstroop 

 

Brood met kruidenboter    € 6,50 
 

 

 

 

Wanneer we niet hebben waar we van houden,  

moeten we houden van hetgeen we hebben. 
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Voorgerechten 
*Deze gerechten zijn vegetarisch te bestellen 

 

Caesarsalade met kruidige kip     € 9,70 
Kip, spek, ui, paprika, ei, walnoten 

 

Bettine geitenkaas salade*           € 9,70 
Honing, spekjes, walnoten, seizoensfruit 

 

Menmoer salade      € 9,70 
Bloedworst, appel, seizoensfruit, walnoten 

 

Tonijnsalade                   € 9,70 
Tomaat, olijf, kappertjes, rode ui 

 

Soep van de dag            € 6,50  

Soep van het seizoen 

 

Tomatensoep             € 6,50 
Selderij, appeltjes, room  

 

Carpaccio            € 11,50 

Parmezaanse kaas, rucola, tomaat, olijf, walnoten, truffelmaynonaise               

 
 

Onze voorgerechten worden geserveerd  

met brood en kruidenboter 
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Hoofdgerechten 
*Deze gerechten zijn vegetarisch te bestellen 

 
Chef’s suggestie      Dag prijs 
Vraag naar de suggestie van de week 

 

Biefstuk                                                 € 22,50 
Naturel,  peper- of champignonsaus                                                 

 

Blonde d’Aquitaine burger*       € 15,50 
Rosé gebraden burger met kruidensalade, spekjes, kaas, rode ui, paprika 

 

Huisgemaakt stoofvlees                        € 18,50 
Eigen Blonde d’ Aquitaine rund gestoofd in Tongerlo Bruin  

  

Zachte procureur                      € 18,50 
Eigen varkensvlees in tomatensaus met olijven        
 

Gekonfijte boerderij eendenbout         € 19,50 
met rozemarijn en tijm         

 

Kip in een pannetje *              € 18,00 
Kipstukjes met dragonsaus 

 

Vegetarische wrap*         € 16,50 
Dagverse groente van het seizoen                   
 

Al deze gerechten worden geserveerd met  

 verse friet en groente van het seizoen. 



Wij gaan zorgvuldig om met voedselallergieën en voedsel intolerantie. Helaas is kruisbesmetting voor 
allergieën in onze keuken nooit helemaal uit te sluiten. 

Nagerechten 

 
Coupe Menmoer       € 6,50 
3 smaken ijs van ‘ijsboerderij Heidehoeve’ met slagroom  

   

Dame Blanche       € 6,50 
Vanille ijs met chocolade saus en slagroom 

 

Advocaatje        € 7,50 
Vanille ijs van  met advocaat, chocolade saus en slagroom 

 

Boerenjongens                            € 8,50 
Gebakken appel, boerderij ijs en slagroom 

 

Aardbeiensurprise (seizoen)             € 8,50 
Boerderij ijs met aardbeien en muntsiroop en slagroom 

 

Boerenkaasplankje            € 9,50 
Kazen van kaasboerderij Ossenblok, rozijnenbrood en appelstroop 

 

Aardbeien met slagroom (seizoen)   € 6,00 

Verse aardbeien met muntsiroop en slagroom   

  
Al ons ijs komt van ijsboerderij Heidehoeve. 

 

 

 

Je kunt geen dagen aan je leven toevoegen, 

maar wel leven aan je dagen. 



Wij gaan zorgvuldig om met voedselallergieën en voedsel intolerantie. Helaas is kruisbesmetting voor 
allergieën in onze keuken nooit helemaal uit te sluiten. 

Speciale koffie 
Ierse koffie (Jameson Wisky)    € 6,50 

Spaanse koffie (Tia Maria)    € 6,50 

Italiaanse koffie (Amaretto disaronno)  € 6,50 

Franse koffie (grand marnier)    € 6,50 

Brabantse koffie (schrobbelèr)    € 6,50 

Menmoer koffie  (advocaat)    € 4,50 

 
 (onze koffies zijn ook cafeïnevrij te verkrijgen) 

     

Sterke dranken  
Tia Maria       € 4,10 

Licor 43       € 4,10 

Grand Marnier      € 4,40 

Cointreau       € 4,40 

Amaretto Disaronno     € 3,50 

Baileys cream      € 4,10 

Jameson whisky      € 4,40 

Vieux        € 3,10 

Jonge Jenever      € 2,70 

Oude jenever      € 3,00 

Schrobbelèr       € 3,00 

Jägermeister        € 3,00 

Bacardi           € 3,70 

Advocaat       € 3,00 
 

En nergens ligt de glimlach zo breed, 

Als in `t land dat Brabant heet. 


