De deur van het veldcafé
om de hoek staat open
voor jouw verhalen.
Welkom!

geniet
met smaak

Na een enerverende
wandeling in het bos, een fietstocht
door de omgeving of een bezoek aan
de buitenplaats even bijtanken.
Laat het je smaken en geniet.

Drank

Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Chocolademelk (warm of koud)
  met slagroom
(Verse) thee:
  munt
  gember met sinaasappel

2,20
2,50
2,50
2,50
2,95
2,50
2,95
2,50
2,50
2,50

Verse jus
Smoothie  

2,50
3,00

Biologische vruchtensappen

3,00

Cola
Cola light
Sinas
Ice tea (of ice tea green)
Cassis
Bitter lemon
Tonic
Spa rood/blauw

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

(vraag naar de smaak van de dag)
(uit de streek, diverse smaken)

Glas huiswijn wit/rood/rosé
  Per fles
Glas wijn van De Daalgaard
  Per fles
Prosecco
  Per fles
Bier
Radler (of 0,0%)
Liefmanns on the Rocks  
Texels Skuumkoppe
Texels Bock
Verwenkoffie of thee

3,50
16,50
4,25
19,50
3,75
18,50
2,75
3,30
3,80
4,60
4,60
5,95

Heerlijk kopje koffie of thee met
een likeurtje uit de regio, slagroom
en diverse zoete lekkernijen
(ook mogelijk met cappuccino 0,30 meerprijs)

Buitenplaats Zevenhutten is een unieke
plek voor natuur, recreatie, afscheid en
herinnering. Een plek om verhalen te delen.
Verhalen in ere te houden en op te halen.
Je verhaal kwijt te kunnen.En nieuwe
verhalen te maken.

liefde
met

bereid

Voor bij de koffie

Brabants worstenbroodje
Roomboter saucijzenbroodje
Taart van de dag
Met of zonder slagroom

IJscoupes

2,75
2,75
3,00

Zomercoupe

6,50

Zoete verleiding

5,00

Crunchy caramel

5,00

Vanille-ijs, aardbeien en slagroom
Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
Vanille-ijs, bastogne, karamelsaus
en slagroom

Kletskratje
Kletskratje

29,50

Kletskratje Family

19,50

Krat met stokbrood, kaasjes, olijven,
nootjes en diverse smeersels, voorzien
van een fles huiswijn en een kletspot
met kaartjes

Krat met stokbrood, kaasjes, jam,  
olijven, nootjes en diverse smeersels,
voorzien van een fles biologisch
vruchtensap en een kletspot met kaartjes

Picknicken op de buitenplaats?
Neem een Kletskratje mee!
Wij vragen € 20,- borg voor de krat.

Borrel (vanaf 15.00 uur)
Borrelplank warm

7,00

Borrelplank koud

10,00

Mix van 8 warme gefrituurde hapjes
Kaas, worst en rauwe ham, diverse
groenten, geserveerd met nootjes
en olijven

Nacho’s met gesmolten kaas
Geserveerd met zure room,
salsa en guacamole

7,00

Ontbijt (van 9.00 tot 11.00 uur)
Vroege vogels ontbijt

7,50

Griekse yoghurt met muesli en vers
fruit, croissantje met jam, gekookt
eitje, oerbrood met ham of kaas en
naar keuze 1 kopje koffie of thee

Lunch (van 11.00 tot 15.00 uur)
Keuze uit wit, mais en donker oerbrood

Oerbrood sandwiches
  normaal
  XL

8,50
10,50

Sandwich zalm

Met huisgemaakte bieslook kruidenkaas, een vers gekookt eitje,
mosterd-dillesaus en sla

Sandwich met ham en kaas
Sla, tomaat, komkommer en een
vers gekookt eitje

Sandwich met rosbeef

Salade, rode ui, parmezaan,
pijnboompitten en balsamico

Sandwich met brie

Walnoten, rucola, mosterd-dillesaus

Tosti’s

Naar keuze belegd met: ham,
kaas, tomaat, ananas, mozzarella,
pesto

Salades

Keuze uit: zalm, kip of geitenkaas.
Geserveerd met brood
en kruidenboter

Soep van de dag

Vraag onze medewerkers naar
de soep van de dag. Geserveerd
met brood en kruidenboter

Quality time
High tea

4,25

12,00

4,50

17,50

Een smakelijke high tea met diverse
hartige en zoete seizoensproducten,
met onbeperkt koffie en thee
Graag minimaal 2 dagen van tevoren reserveren

klein
voor

Drank

Appelsap
Fristi
Chocolademelk (warm/koud)
  met/zonder slagroom
Spa blauw
Ranja
    

1,50
1,50
2,20

Tosti
Broodje knak
Boterham met kroket
Poffertjes

4,25
2,50
4,25
3,00

Eten

met poedersuiker en roomboter

1,50
0,75

    

Picknick
Knapzakje

Gevuld met een pakje drinken,
een appel en een zakje chips
of snoepjes

IJs

Pimp je eigen ijs

2 bolletjes vanille-ijs, slagroom en
diverse bakjes met versiersels om
je ijs zelf nog lekkerder te maken
Vraag naar de natuurkleurplaten voor
de allerkleinsten. Koop een knapzakje
en ga samen op avontuur!

4,00

4,00

ontdek
de buitenplaats

Wat is er hier te beleven?

Op en rondom Buitenplaats
Zevenhutten is ook voor kinderen
van alles te beleven. Speel
onze BuitenBingo om samen
dieren te spotten vanaf het
terras of tijdens een wandeling
in het bos. Leuk voor jong, iets
ouder én oud. Of vraag naar
de natuurkleurplaten voor de
allerkleinsten.
Binnenkort wordt er ook een
educatief pad op de buitenplaats aangelegd, waar je van
alles kunt ontdekken over de
natuur en de dieren die hier
leven. Ook worden er op de
buitenplaats regelmatig kinderactiviteiten georganiseerd.
Meer daarover lees je op:
zevenhutten.nl

