Dranken
Non-alcoholische dranken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
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€
Met slagroom
€
Irish-, Spanish-, Italian coffee of Hollands Glorie €
Pepsi Cola, regular of light (Max)
€
Sisi, Cassis of 7 Up
€
Bitter lemon of Tonic
€
Sourcy rood of blauw
€
Lipton ice tea green, sparkling of peach
€
Appelsap uit Flevoland
€
Verse jus d’orange
€
Rivella
€
Ginger ale
€
Dubbelfris appel/perzik of framboos
€
Chocomel ”De enige echte”
€
Fristi
€
Melk
€
Bronwater fles rood of blauw
€
Limonade per beker
€
Limonade per kan
€
Thee
Verse muntthee
Koffie vers gemalen
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocolademelk

Alcoholische dranken
•
•
•
•
•
•
•

Nagerechten

Bier van de tap ‘Hertog Jan’
Speciale bieren van de tap, vier soorten
Bieren op fles o.a. radler en malt bier
Huiswijn wit, rood of rosé
Huiswijn per fles
Speciale wijnen
Speciale wijnen per fles

		

€ 2,90
€ 4,15
€ 3,50
€ 3,40
€ 18,50
€ 4,20 
€ 24,50

• Lekkernij voor bij de koffie of thee

€ 3,70
€ 3,20
€ 6,80

Een verrassing van diverse lekkernijen uit eigen bakkerij.
• Etagere met diverse lekkernijen

• Heksen bolletjes

€ 7,10

Boeren vanille ijs en slagroom, geserveerd met een
kannetje chocolade of caramel saus en parels.

• Appeltaart uit eigen bakkerij

Met slagroom.

• Lekkernij voor bij de koffie of thee

Een verrassing van diverse lekkernijen uit eigen bakkerij.
• Irish-, Spanish-, Italian coffee of Hollands Glorie

€ 3,20
€ 3,70
€ 6,80 		
€ 5,90

€ 23,60

Voor ongeveer vier personen uit eigen bakkerij.

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons.

Menukaart

Nagerechten kunt u zelf uitkiezen bij de ijsvitrine
maar ook aan tafel laten serveren.
Al het ijs wordt vers gemaakt op de boerderij van Hans & Griet.

Feestje?
Dat kan en is altijd geslaagd! Kijk voor meer info en de diverse mogelijkheden op:
www.HansenGrietjeZeewolde.nl

Natuurmonumenten en Hans en Grietje
hebben een hele leuke wandelroute uitgezet.
Een echt bosavontuur. Hier beleef je het sprookje van Hans en Grietje levensecht.
De route start aan de overkant van de weg en duurt ca 45 minuten.

Volg ons op:

Like de pagina om op de hoogte te blijven van leuke
voordelige acties, activiteiten en nieuwtjes.

Speeltoestellen alleen onder toezichtvan een begeleider betreden!
Dit bedrijf is ons brood, gelieve dat van u hierniet op te eten.

Onze reserveringstijden zijn:

• Appeltaart uit eigen bakkerij € 3,20
• Gebak van de dag

€ 6,50

(Met vuurwerk + € 1,00)
IJsje in dierenbeker (voor mee naar huis)
gevuld met heksenijs en slagroom. 

RESERVEREN

Verwennerij

			 Met slagroom.
		

2,15
3,20
2,35
2,30
2,65
3,30
2,80
3,30
5,90
2,60
2,60
2,70
2,30
2,70
2,70
3,70
2,70
2,70
2,60
2,60
2,60
2,10
4,90
1,00
5,50

• Kinderijsje Boerderij

11.00 tot 15.30 uur (Vrije tijdskeuze, tijdsduur maximaal 2uur). 
Reserveren mogelijk van:
18.15 tot 20.30 uur
16.00 tot uiterlijk 18.00 uur
18.45 tot 20.30 uur
16.30 tot uiterlijk 18.30 uur
Doordat de tafels meerdere keren op een dag worden gereserveerd wordt er gewerkt
met strikte reserveringstijden. Wij verzoeken deze tijden te respecteren en zodoende
op te volgen. Op het terras kunt u niet reserveren, maar natuurlijk wel altijd een tafel
uitzoeken zolang er plaats is. Om te reserveren gaat u naar onze site:
www.HansenGrietjeZeewolde.nl

Eigen consumpties
zijn op dit hele terrein
niet toegestaan!
Sternweg 2a - 3898 LJ Zeewolde - Tel: 0320 268 294

Alle dagen open!

www.HansenGrietjeZeewolde.nl

Wat lekkers vooraf

Pannenkoek specialiteiten
• Hans

€ 10,90

• Grietje

€ 10,90

• Dikke Heks

€ 13,20

			 Crème fraiche, quacamole, kaas,
			 chili saus, paprika stukjes en mais.

• Heksenbillenkoek

€ 13,40

• ROKENDE HEKSENKETEL

• Zoete liefde

€ 11,40

• Ouwe zeur

€ 11,40

• Vis uit de tovervijver

€ 14,10

		

Spek, champignons, prei, rode ui en kaas.

• TOVERBROOD € 6,40

			 met twee huisgemaakte dips
			 en boerenkaas.
		

Champignons, prei, brie, walnoten en honing.
Spek, champignons, kaas, ham en twee spiegeleieren.

• HEKSEN NACHO’S € 9,50

Meegebakken beenham vers van het mes,
en een frisse salade in een steelpannetje.

.



Pannenkoek met warme kersen- of warme chocoladesaus, 	
vanille roomijs en slagroom.

Warme gehaktballetjes in tomatensaus, komkommer-,
wortel- en paprikavingers, boerenkaas
en een broodje met twee huisgemaakte dips.
* Alleen te verkrijgen van oktober t/m maart.

Spek, ham, paprika, oude kaas.
Gerookte zalm en roomkaas. Gegarneerd met rode ui, gemengde sla, 	
rucola, kappertjes en limoen-dille dressing. (lauw/warm geserveerd)

€ 5,50 p.p. (minimaal vier personen)

Borreltrek

•

€ 11,00
			 Zes gehaktballetjes uit de jus van eigen slager
			 en zes kippenkluifjes met mayonaise en brood
			 (Ook los te bestellen € 6,-)
• Bitterballen uit de heksenoven
€ 8,90
		

• Heksenborrelplank

•
•

met een bakje boerenkaas

Acht stuks met mosterd

• Heksensalade

Maaltijdsalade met keuze uit: • gerookte zalm,
• kippendijtjes, • brie of • geitenkaas. 
Geserveerd met gemengde salade
met kappertjes, ei en stukjes walnoot
gegarneerd met frisse dressing.

• Etagère (voor ong. vier pers.)

Gerookte zalm, gegrild spek, tomaatjes,
Amsterdamse uitjes, augurkjes,
kippenkluifjes, gehaktballetjes,
boerenkaas, druifjes en Hans worst. 

€ 13,90
Salami, champignons, rode ui, knoflook, kippendijtjes,
oude kaas. Gegarneerd met gemengde sla. 		
’s Heerensheks
€ 12,90
Vers rundergehakt, champignons, paprika, gemengde sla,
rauwe rode ui en oude kaas.
Mekkerende Heks
€ 14,10
Geitenkaas, spek, walnoten, honing en rucola.
Heksensalami
€ 12,90
Salami, rundergehakt, champignons. Gegarneerd met oude kaas,
rauwe rode ui en paprika.
Speenvarkentje uit het bos
€ 13,20
Shoarma, paprika, ananas, gemengde sla.
Gevleugelde heks
€ 13,90
Kippendijtjes, spek, tomaat, komkommer, sla en champignons.

• Stinkende Heks

	

€ 12,00

•
•

Extra saus

Knoﬂook, honing-mosterd, curry of honing € 0,70

€ 21,50

Tot vier uur

• Naturel met échte roomboter
€ 5,90
• Kaas pannenkoek
€ 7,40
• Kaas pannenkoek Oud / Jong
€ 8,10
• Houthakker met spek
€ 8,80
• Spek / Kaas
€ 9,20
• Appel met kaneelsuiker korrels
• Gember of Ananas
• Spek / Champignon / Oude kaas
• Stiefmoeder met ham en kaas
• Spek / Rode ui / Brie
• Spek / Appel
• Spek / Appel / Rozijnen
• Appel / Rozijnen
• Ham / Kaas / Ananas
• Naturel gluten- of lactosevrije pannenkoek

€ 8,40
€ 8,40
€ 9,90
€ 9,20
€ 9,90
€ 9,20
€ 9,70
€ 8,90
€ 9,70
€ 6,40

Kinderhoofdgerechten
Voor de kleine Hansjes en Grietjes
Alle kinderhoofdgerechten worden geserveerd
met een leuke kinderverrassing + een HeksenCoin!

• Kinderpannenkoek

Naturel
Spek of kaas of appel of Nutella

• Tosti ham-kaas
of ham-kaas-ananas

Tosti’s worden geserveerd met komkommer en wortelstengels

• Heksentrollen

Zes gehaktballetjes uit de jus met wit broodje.

• Kippetje uit het bos

Zes kippenkluifjes met portie nacho’s en gesmolten kaas.

€ 8,10
€ 8,80
€ 7,50
€ 7,90
€ 8,80
€ 9,20

Arrangement
HeksenVesuvius

Aankomst: 15.30 of 18.30 - duur 2 uur

• Broodje houthakker beenham

€ 9,40

• Boerenomelet vers uit het nest

€ 9,90

Brood (wit of bruin) van de warme bakker met beenham
vers van het mes, gemengde sla, div. garnering en honingmosterdsaus.

Pannenkoeken

Brood (wit of bruin) van de warme bakker met boerenomelet,
champignons, paprika, gemengde sla, tomaat, kaas en ham.		
• Stiefmoeder vis
€ 10,40
Brood (wit of bruin) van de warme bakker, met gerookte zalm,
roomkaas, g emengde sla, rode ui en kappertjes.

Vanaf: acht personen

• Vooraf

Warme gehaktballetjes in tomatensaus met komkommer-, wortel- en
paprikavingers, een broodje met twee huisgemaakte dips en boerenkaas.
• Hoofdgerecht

Keuze uit alle pannenkoeken v/d kaart en tweede pannenkoek bij inbegrepen.
• Dessert

Onbeperkt ijs van het ijsbuffet.
Exclusief drank per volwassenen € 21,00 p.p. kinderen € 11,50 p.k.

De HeksenCoin is onze eigen munteenheid
en schommelt rond de 1 euro. Deze Coin is inwisselbaar
voor speelgoed, een ijsje, een Lolly uit de Heksenlollymachine (deze bevindt onder in de speelkelder) of voor snoep
(verkrijgbaar bij de uitgang of in De Grote Snoeptoren).
Allergenen informatie

De pannenkoeken bevatten de volgende allergenen; gluten, melkproducten en ei.
Tevens verwerken wij noten in de keuken.
Voor specifieke allergenen informatie vraag naar de allergenenlijst.

	

