
Schenkerij
prijslijst



Kom gezellig theedrinken, lunchen of 

borrelen op de sfeervol ingerichte 

deel. Bij mooi weer kunt u ook buiten 

genieten op het terras. 

Ons assortiment bestaat ondere andere uit belegde 

broodjes, soepen of een heerlijke taartpunt. Natuur-

lijk bent u ook van harte welkom voor een heerlijk 

vers gezet bakje koffie of thee. 

Elma van de Brug

Tijd voor 
koffie met 
wat lekkers

ADRES

Apeldoornsestraat 193

(hoek Apeldoornsestraat/Ouwendorperweg)

3886 MN Garderen

TELEFOON

0577 460 455 

E-MAIL

info@boerderijhetmolentje.nl 

www.boerderijhetmolentje.nl



Schenkerij

warme drank Koffi  e € 2,50

Cappuccino € 2,50

Thee € 2,25

Verse muntthee met honing € 2,50

Warme Chocolademelk € 2,50

Cool cappuccino € 4,00

Cool cappuccino met baileys € 4,75

Slagroom € 0,60

Lekkernij Muffi  n / vruchtencake € 2,25

Taart van de dag € 2,75

Verrassingsplankje (voor 2 personen) € 9,50

Wafel (geserveerd met vanille-ijs, vruchten en slagroom) € 3,75

koude drank Melk / karnemelk (0,5 liter) € 2,25

Frisdranken € 2,50

Biologische vruchtensap € 2,50 

Bier Warsteiner 0,0% € 2,75

Bavaria Radler 0,0% € 3,00

Warsteiner 4,8% € 2,75

Bavaria Radler 2,0% € 3,00

Speciaal Bier Gulpener Weizner € 3,50

Gulpener Pilsner € 3,50

Gulpener Hop € 3,50 



Schenkerij

koude broodjes Broodje Kaas € 3,00

Broodje Ham € 3,00

Broodje Brie € 4,00

Broodje Rosbief € 4,00

Broodje Gezond € 4,00

Broodje Kiprollade € 4,00

Broodje Filet € 4,00

Broodje Eiersalade € 4,00

Broodje Hagelslag € 3,00

Deze broodjes krijgt u geserveerd met een zachte witte bol. 
Tegen meerprijs kunt u er een luxe broodje met een 
Italiaanse Bol of Meergranen Piramide van maken.

€ 1,75

IJscoupes Verrassing uit de boomgaard
Drie bolletjes ijs geserveerd met warme kersen en slagroom

€ 4,75

Vleugje van de kip
Drie bolletjes ijs (stracciatella en vanille) geserveerd met slagroom 
en advocaat

€ 4,75

Banaantraktatie
Drie bolletjes ijs (waaronder banaan) geserveerd met slagroom en 
caramelblokjes

€ 4,75

soepen Tomatensoep € 4,00

Groentesoep € 4,00

Soepplankje 
Keuze uit tomatensoep en groentesoep, geserveerd met 
3 kleine belegde broodjes

€ 8,00

tosti’s Tosti ham en kaas met tomaat € 5,00

Tosti ham en kaas met pesto € 5,00

Tosti brie met roomkaas € 5,00 



Schenkerij

Smoothies Framboos & mango € 4,75

Mango & aardbei € 4,75

Aardbei & banaan      € 4,75

Ananas & mango      € 4,75

Banaan & mango € 4,75

shakes Mengen van een smoothie naar keuze met melk of yoghurt. € 5,00


