Frisdranken

Warme dranken

Afternoon Tea

Een gezellige pot thee en een etagère gevuld met scones, koekjes,
bonbons, muffins en vers fruit. Vanaf 2 personen 9,75 p.p.
Te bestellen van 14.00 -16.00 uur.

Landhotel De Hoofdige Boer
Een fikse wandeling maken, banen zwemmen, een boek lezen
of lekker ontspannen? Wij hebben verschillende
hotelarrangementen voor u! Bent u al nieuwsgierig?
www.dehoofdigeboer.nl
Een verjaardagsfeest, jubileum of personeelsuitje?
U viert het in Almen. Begin met een leuke groepsactiviteit, bij
terugkomst een borrel met bijpassend garnituur en
vervolgens volgt een heerlijk diner of buffet. Of een
een feest inclusief entertainment!
Ook voor een zakelijke bijeenkomst bent u bij Landhotel
De Hoofdige Boer aan het juiste adres. Wij beschikken over
sfeervolle vergaderruimtes en nemen u graag alle zorg uit
handen.
Tip voor iedereen: Bezoek Museum STAAL !
Ons doel is dat u geniet!

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Cafeïnevrije koffie
Latte macchiato
Thee, diverse smaken
Potje thee per persoon
Warme chocomel
Verse muntthee
Tipje slagroom

2,60
2,60
2,85
2,85
2,85
3,50
2,60
5,00
3,25
3,75
1,00

Voor bij de koffie

Appelgebak
Appelgebak met
slagroom
Honing Notentaart
Honing Notentaart
met slagroom
Een snee krentewegge

3,40
4,15

Plak cake

1,85

van bakker Wijnand uit Laren

3,50
4,25
2,75

Voor in de koffie
Almens Evenwicht

7,75

D.O.M. Café

7,75

Koffie met Berkelbitter
en slagroom
Koffie met D.O.M. Bénédictine
en slagroom

7,75

Irish Coffee

7,75

Spanish coffee

7,75

Koffie met Jameson Irish
Whisky en slagroom
Koffie met Tia Maria
en slagroom

Aperitieven
Port (wit, Tawny), Sherry

1,50
2,80
2,95
2,85

Appelsap troebel
Verse jus d’orange
Druivensap, Tomatensap

3,25
4,95
3,50

Bieren

Brand pils 0,25
Seizoensbier vanaf
Kijk voor meer bieren op onze
bierkaart

3,10
4,50

Lunchkaart

Wijnen

Glas huiswijn
4,75
Wit/Rood/Rosé
Glas
5,75
Belato/Nodoz/Chardonnay
Kijk voor meer wijnen op onze
wijnkaart

Binnenlands gedistilleerd

Jonge Jenever
Oude Jenever
Berkelbitter
Corenwijn
Berenburg

3,30
3,30
3,40
4,40
3,80

Buitenlands gedistilleerd

Manissimo

Koffie met Grand Marnier en
slagroom

Ranja
Frisdranken vanaf
Lipton ice tea ook Green
Rivella, Fristi, Chocomel

Jägermeister
Wodka
Gin
Bacardi
Sambuca
Grappa

4,25
4,50
4,50
4,50
4,75
6,50

Likeuren

Lochemse Sleedoornlikeur
Diverse likeuren vanaf

4,25

www.dehoofdigeboer.nl

4,75
3,50

Landhotel - Restaurant De Hoofdige Boer dankt zijn
naam aan het gelijknamige gedicht van landbouwhervormer, politicus en dichter A.C.W. Staring
(1767 - 1840).

“Zie daar! Al werd uw brug van steen,
toch zal ze Stuggink nooit betreên!
Wie eere geeft krijgt eer weerom:
onze ouders waren ook niet dom!
Een brug valt licht ineen te slaan;
Onze ouders hebben `t nooit gedaan;
Eeuw in eeuw uit, de modderstraat.
Al weten wij de reden niet,
`t is vast op goeden grond geschied;
En hebt gij hier een brug gemaakt,
zoo hebt ge uw’ ouders eer geraakt!
Laat dit genoeg zijn, Wolterbuur;
De klok houdt op; ’t is negen uur.
Bouwt GIJ een BRUG om droog te gaan!
Ik kom er ook, met LAARZEN aan!”

Plateservice

Geserveerd van 12.00 tot 20.30 uur
Deze gerechten worden geserveerd
met frietjes en rauwkost.

Soep

Geserveerd van 12.00 tot 20.30 uur

6,00

Mosterd voor de maaltijd
Almense mosterdsoep met iets gorgonzola

Lunchgerechten

Gorssels Twaalfuurtje*

Een puntbroodje met een Van Dobben kroket, een halve uitsmijter met
10,50
ham, een bol huzarensalade en Almense mosterd

Maaltijdsalade met sla, watermeloen, bleekselderij, rode ui
granaatappel, komkommer. Keuze uit 3 toppings
Met gegrilde halloumi kaas (V)
11,50
Met kipflet
+ 2,00
Met gebakken gamba’s
+ 3,00
Molenbrood zalm met kruidenroomkaas,
belegd met gerookte zalm

12,95
Bakkers broodje met tonijnsalade
8,75
tomatensalsa
en
brokkelkaas
oude
met
Bakkers broodje
9,75
Bakkersbroodje met carpaccio, Parmezaanse kaas en pesto 7,50
Bakkersbroodje gezond, ham, kaas, ei, tomaat, sla
11,50
Tosti ham en kaas en een bol huzarensalade*
Tosti met belegen kaas en tomaat
Twee garnalenkroketten met honing mosterd-dillesaus
Twee Van Dobben kroketten met brood*
Eén Van Dobben kroket met brood*
Uitsmijter met kaas of Achterhoekse ham *
Uitsmijter rosbief*
Uitsmijter ham en kaas*
Uitsmijter De Hoofdige Boer*
Vloerbrood, reepjes gebakken spek, drie spiegeleieren en
een bol huzarensalade

5,95
5,50
12,50
9,00
5,75
9,50
9,95
9,75
10,75

* Keuze uit wit of bruin brood van Bakker Wijnand uit Laren
In overleg met de keukenbrigade kunnen wij rekening houden
met uw dieet.

6,00

Heldere groentesoep
Heerlijke gevulde soep

Geserveerd van 12.00 tot 17.00 uur

6,00

Soep wordt geserveerd met ons eigen (volkoren)molenbrood en roomboter

Geserveerd van 12.00 tot 17.00 uur
Wij bakken onze pannekoeken nog van zelfgemaakt beslag met bloem en
boekweitmeel van de Gorsselse Molen De Eesterhoek.
Dit geeft die ouderwets lekkere smaak.

8,50
8,95
8,95
8,95
9,75
9,75
13,50

14,50
15,50
16,50
23,50
16,50
0,75

4,75
7,95
7,95
8,50

Bittergarnituur

Portie Van Dobben bitterballen (6)
Wilt u er meer? Dat kan voor 1,00 per stuk

Nachos met guacamole salsa, kaas , zure room
Portie garnalenkroketjes met chilisaus (6stk.)
Portie belegen en komijne kaas met mosterd
Notenmix
Borrelplank met notenmix, kruidenboter, worst, kaas
kaas, olijven, brood, wrap
Mandje molenbrood met kruidenboter en tomatentapenade
Portie gemarineerde olijven

6,00
6,50
8,00
6,50
3,75
9,50
5,50
3,75

Nagerechten
6,50

met kinderverrassing

Alle pannekoeken worden geserveerd met stroop en poedersuiker
Toeslag extra garnituur 2,00

P.S. Wij schrijven pannekoeken nog met traditionele spelling, dus
niet pannenkoeken. Volgens ons smaken ze dan nog beter!

www.dehoofdigeboer.nl

Voor iedereen tot 12 jaar
Kopje soep naar keuze
Kinderplate kroket*
Kinderplate snackspiesje*
Kinderplate met kipschnitzel*
De *gerechten worden geserveerd met frietjes,
appelmoes en mayonaise

Pannekoeken

Kinderpannekoek
Kinderpannekoek voor iedereen tot 8 jaar.

18,50

Kindergerechten

Uw bedieningsmedewerker vertelt het u graag!

Een pannekoek die de boerenknechten kregen na een dag
hard werken op het land. Met Achterhoekse ham, ei en spek

Hamburger met spek, augurk en tomaat, frieten en mayonaise

Portie mayonaise

Verrassingssoep

Pannekoek naturel
Pannekoek met appel
Pannekoek met spek
Pannekoek met kaas
Pannekoek met boerenjongens
Pannekoek met gember
Maaierspannekoek

Gebakken zalm met dillesaus
Rijstschotel met gewokte groenten:
Vegetarisch
Met kip
Met gamba’s
Black Angus biefstuk met 2 boterhammen en jus, of frites
Hamburger De Hoofdige Boer

Cheesecake met yoghurt bosvruchten ijs
Sorbet, 3 bollen ijs met fruit en slagroom
Kaasplankje, de bediening vertelt u welke er zijn
Dame Bleue, 2 bollen vanille bourbon ijs met
warme bosvruchten en echte slagroom
Coupe ijs met vers fruit en slagroom

7,75
8,75
13,50
8,50
6,75

