~
AFHAAL / BEZORG
~

~ SUZIE'S AFHAAL EN BEZORG KAART ~
KOUDE VOORGERECHTEN
VERSE PRODUCTEN VAN EIGEN BOERDERIJ

Ossen Carpaccio

€ 8,95

Verse ossen carpaccio met pijnboompitten, rauwkost, tru elmayonaise en kaas van eigen koeien

Ossen Tartaar

€ 7,95

Vers gesneden tartaar, met kaas krokantje, pijnboompitten en sla garnituren

Geitenkaas

€ 6,95

Gegratineerde geitenkaas met een frisse rauwkostsalade, walnoten en honing-mosterddressing

Gevuld Boeren Breek Brood

€ 6,95

Vers gebakken brood met kaas, ui en huisgemaakte kruidenboter

Proeverij van voorgerechten voor 2 personen

€ 16,95

Alle voorgerechten, mooi opgemaakt op een schaal voor twee personen

1 liter huisgemaakte Mosterdsoep

€ 12,95

Geserveerd met brood en kruidenboter. Let op dit gerecht is makkelijk thuis op te warmen

VLEES GERECHTEN
GESERVEERD MET BOEREN FRIET EN RAUWKOST

Runder Ribs

€ 18,95

Keuze uit zoete of pittige marinade

Classic Varken Spare-ribs

€ 17,95

Keuze uit zoete of pittige marinade

Boerderij Mix

€ 18,95

Verschillende soorten vlees van varken, kip, rund en een stuk spare-rib. Geserveerd met champignonsaus

Rollade

€ 17,95

Heerlijke huisgemaakte ossen rollade geserveerd met champignonsaus

Boeren Steak

€ 17,95

Rundergehakt ingerold in spek, geserveerd met pepersaus

Proeverij van vleesgerechten voor 2 personen
Proef het beste van Suzie's vleesgerechten. Geserveerd met boerenfriet en rauwkost

€ 29,95

~ SUZIE'S AFHAAL EN BEZORGKAART ~
Verse producten met zorg bereid

SUZIE'S BURGERS
GESERVEERD MET BOEREN FRIET EN HUISGEMAAKTE RAUWKOST

Classic Burger

€ 15,50

Burger van Achterhoeks ossenvlees met huisgemaakte cocktailsaus

Kaas Burger

€ 15,95

Ossenburger, met kaas van eigen Beter Leven koeien en huisgemaakte mosterd mayonaise

Suzie's Favoriet

€ 16,95

Ossenburger met spiegelei en uitgebakken spek en huisgemaakte cocktail saus

Pulled Burger

€ 17,95

Verse ossenburger met pulled pork van eigen varkens, geserveerd met heerlijke bbq saus

MOESTUIN GERECHTEN
VEGETARISCHE GERECHTEN GESERVEERD MET BOEREN FRIET EN RAUWKOST

Suzie's Groetentuin

€ 15,95

Gevulde uiche met groenten uit het seizoen

Suzie's Groentenstoof

€ 16,95

Gestoofde seizoen groenten, langzaam gegaard. Flespompoen, pastinaak, aardappelen, knolselderij

Gegratineerde Portobello

€ 17,95

Gevuld met uien, champignons en verschillende soorten kaas, geserveerd met een huisgemaakte kruidensaus

WESTENDORPSE BOEREN FRIET
GOED GEVULDE FRIET, HEERLIJK UIT ONZE EIGEN OVEN

Pulled Friet

€ 12,95

Pulled pork met rode ui en kaas. Zo uit de oven heerlijk over uw friet gesmolten. Geserveerd met rauwkost

Ossen Friet
Ossengehakt met rode ui en kaas. Zo uit de oven heerlijk over uw friet gesmolten. Geserveerd met rauwkost

€ 12,95

KIDS
SPECIAAL VOOR DE KLEINE BOEREN EN BOERINNEN

Kidsbox

€ 6,50

Frietjes, appelmoes, leuk boerderij speeltje en keuze uit een kroket, frikandel of kipnu ets

Kinder Rollade

€ 7,50

Rollade, frietjes, appelmoes en een leuk boerderij speeltje

SUZIE WAFELS
HEERLIJKE VERS GEBAKKEN WAFELS MET LOKALE PRUDUCTEN

Casa Di Mama Wafel

€ 6,75

Vers gebakken wafel met huisgemaakte vruchten jam van casa di mama, huisgemaakte merengue en slagroom

Suzie's Chocolade Mondje

€ 6,75

Vers gebakken wafel met chocolade saus, witte chocolade stukjes en slagroom

Suzie's Zoete Verrassing

€ 6,75

Vers gebakken wafel met karamelsaus, spekkies, huisgemaakte brownie en slagroom

Suzie's Hartige Trek

€ 6,95

Vers gebakken wafel met pulled pork, gesmolten kaas, bbq saus en rauwkost

HUISGEMAAKTE DESSERTS
HUISGEMAAKTE DESSERTS VAN VERSE PRODUCTEN

Suzie's Chocolade Favoriet

€ 6,95

Huisgemaakte witte chocolade mousse met vers gebakken brownie en karamelsaus

Créme Boer Lé

€ 5,95

Huisgebakken cheesecake met vanille en gebrande suiker

Dessert Proeverij voor 2 personen
Proeverij van desserts voor 2 personen met ijs van eigen boerderij

€ 14,95

