Koffie (van Peeze) & Thee (van Simon Levelt)
koffie
espresso
dubbele espresso
cappuccino*
latte macchiato*

2,50
2,50
2,75
3,75
3,75

*keuze uit volle melk, haver melk, amandel melk of soja melk
Losse thee(french press, 350 ml) 3,25
darjeeling (zwarte thee, geurig bloemig aroma)
earl grey (klassieker, zachte en frisse smaak)
sencha (groene thee, Japanse stijl)
kamille (zonnekruid, mild en zacht)
rooibos (zachte, geurige kruidenthee, theïnevrij)
sterrenmix (zoete kruidenmelange met steranijs en zoethout)
afternoon melange (Melange van Ceylon, Darjeeling en Assam.
Krachtig en fris)
thee met verse munt
thee met verse gember

3,50
3,50

Sweets

appeltaart (vegan, gluten- en lactosevrij)

3,95

met slagroom

0,50

chocolade & kokos taartje (gluten- en lactosevrij)

3,95

citroen & kokos taartje (gluten- en lactosevrij)

3,95

brownie (gluten- en lactosevrij)

2,95

blueberry muffin

2,95

chocolade chip cookie

2,95
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Dranken
bruisend of plat water

(flesje 330 ml)
(fles 750 ml)

2,85
6,25

Icetea Black of Green (zonder prik)

3,50

frisdrank
cola
sinas
bitter lemon
ginger ale
tonic

2,85

sicilian lemonade
blueberry crush
hot ginger beer

3,60
3,60
3,60

tomatensap

2,85

melk

2,75

chocolade melk (warm of koud)
(met slagroom +0,50)

2,75

limonade voor de kinderen

gratis (zelf halen…)

Sappen & Smoothies
vers geperste sinaasappelsap

3,75

sappen (van Schulp uit Breukelen)
appel
peer
appel-peer
appel-aardbei
appel–vlierbes

3,25

smoothies (vers en Barn-gemaakt)
4,75
tropical mango, ananas, kokos, passiefruit, appel
fruit berry aardbei, zwarte en bosbessen, banaan, bramen, sinaasappel
green miracle spinazie, broccoli, avocado, mango, appel
veggie wonder rode biet, wortel, papaya, selderij, sinaasappel
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Bier

Gulden Craen (alc 6%)

3,65

Smakelijk blond bier. De duidelijke moutsmaak wordt ondersteund door fris
citrusfruit en subtiele hoptonen. Krachtig en vloeiend in de afdronk.

Crom Hout (alc 6,5%)

3,65

Donker roodbruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout.
Aandronk fruitig en karamel, afdronk hout en hoppig. Dubbel genieten.

Razende Swaen (alc 8%)

3,65

Vol smakend, donkerblond bier met een krachtige moutsmaak en prettige
stevige afdronk. Een prettig doordrinkbare tripel.

Witte Vrouwen (alc. 5%)

3,65

Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen. Zachtvolle moutsmaak
en zoetromig in de afdronk. Elegant en puur zonder toevoegingen van citrus
of kruiden. Witbier zoals het bedoeld is!

Pilsener

(alc 5%)

2,95

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van volle mout en
frisse hop. Pils met een echte smaak.

Budels Radler (alc 2,2%)

3,25

Een heerlijk verfrissende mixdrank van biologisch bier en biologische
citroenlimonade.

Budels Malt 0%

2,95

De aparte gisting, de milde hopgave en het zachte brouwwater zijn bepalend
voor de fijne afdronk van dit biologisch alcoholvrije bier.

Gin Tonic

6,95

Uiteraard biologisch.

Gin van Erickx. Volmoutige fruitige smaakbeleving, drygehopt met
Bavarian Manderine.

Wijn

(uiteraard biologisch)
Glas/fles

Witte wijn
Chardonnay, 2017, Elemental Reserva, Chile

4,50/23,50

Uit de koelere Casablanca valley ( dicht aan de kust) waardoor de
Chardonnay wat frisser en eleganter is. Met tonen van ananas, licht vanille
in de geur, een frisse aanzet van veel fruit en een fijne balans.

Sauvignon Blanc, 2017, Elemental Reserva, Chile

4,50/23,50

De wijn heeft een frisse smaak, ook met tonen van groene appels en citrus.

Pinot Grigio, 2017, Purato, Sicilië

24,50

Heerlijk fris door citrus en appeltjes in de smaak. Gemaakt van de inheemse
Siciliaanse druif Cattarratto en de welbekende Pinot Grigio.

Grüner Veltliner Selekt, Diwald

23,75

Deze verfrissende witte fijn typeert zich door de kruidige, ronde en
soepele smaak. Deze smaak wordt gekenmerkt door appels en kruisbessen.

Rosé
Rosé, Dame de Cleve, Frankrijk

4,50/23,50

Licht gekleurde rosé die geurt naar licht rood fruit zoals aardbeien en met
een frisse afdronk.

Rode wijn
Cabernet Sauvignon, 2018, Stellar Organics, Zuid-Afrika 4,50/23,50
Een wijn zonder sulfiet toevoegingen. Het levert een uitermate zachte
Cabernet Sauvignon op. Open en eerlijk en aangenaam drinkbaar.

Merlot, 2018, Stellar Organics, Zuid-Afrika

4,50/23,50

Wijn zonder toegevoegd sulfiet. De druiven voor deze mollige, zachte Merlot
komen van de wijngaarden rond de Olifantsrivier.

Pinot Noir, 2018, Elemental Reserva, Chile

24,50

Een fijne, gemakkelijke wijn met tonen van rode bessen, aards.

Malbec, 2017, Chimango, Argentinië

23,75

Een lekkere donkere wijn, vol sap en met smaken en geuren van zwart
bosfruit, rook en leer. Én hij weet te verrassen met de fijne subtiele
geur van viooltjes en mango.
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Voor bij de borrel

Borrelplankje mix van droge worst
14,50
van Brandt & Levie
(2 personen)
Knoflook, chili, venkel, augurkjes, gemengde olijven

Borrelplankje kaas
13,50
o.a. van Landgoed Mariënwaerdt en Bastiaansen
(2 personen)
Jong belegen, oude kaas, blauwe kaas,
fijne mosterd (van Ton’s Mosterd),augurkjes, gemengde olijven

Mixed borrelplankje worst en kaas
13,95
(2 personen)
Knoflook, chili, venkel, augurkjes, gemengde olijven
Jong belegen, oude kaas, blauwe kaas,
fijne mosterd (van Ton’s Mosterd)

Hoeksche Chips Ribbel
met zeezout
Uit de Hoeksche Waard (op de boerderij gebakken)
(glutenvrij, lactosevrij, transvet vrij)
met Barn dipsaus

2,25

Hoeksche Chips Truffel (uit Umbrië)
Uit de Hoeksche Waard (op de boerderij gebakken)
(glutenvrij, lactosevrij, transvet vrij)
Met Barn dipsaus

2,25

Chips uit Zee (zeewier, vegan)
2,50
In de Chips uit Zee zitten een stuk of acht
verschillende kelpwieren (voornamelijk bruinwieren),
gemengd met goudgele tarwesoorten.
Met spicy dipsaus

Soep

4,25

Tomaat basilicum (vegetarisch, glutenvrij)
klassieker, gemaakt met getrokken groentebouillon

Pompoen kokos(veganistisch, glutenvrij)
licht pittig, met kerrie, mosterdzaad en knolselderij

Gazpacho (veganistisch, vrij van gluten en lactose)
originele Spaanse verfrissende koude soep, met croutons en komkommer

Salades
Insalate Caprese

9,75

Mozzarella di bufala campana, vers gesneden tomaat-partjes,
pesto genovese, verse basilicum

Caesar salade met kip

10,50

huis-gemarineerde kip, cherry tomaatjes,
parmezaanse kaas, croutons, ei, caesar dressing

Superfood SuperGood Salade
(vegetarisch)

10,75

quinoa linzen mix, geroosterde pompoen, geitenkaas, munt,
geroosterde pecan noten, huisgemaakte balsamico dressing

Kleine gemengde salade

3,25

o.a. tomaat, ei, rode ui, vinaigrette van groene zeewier

Eggs

tot 15:00 uur

Landbrood van VanMenno
Boeren omelet

7,95

2 plakken landbrood, eieren, paprika, rode ui, champignons, boerenkaas

Uitsmijter

7,75

2 plakken landbrood, eieren, boeren achterham, boerenkaas

Scrambled Eggs
2 plakken landbrood, scrambled eggs
(met ontbijtspek +0,75)

7,25
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Grilled Sandwiches

(tot 17:00 uur)

Met landbrood VanMenno

boeren achterham en boeren kaas

4,75

tuna melt (tonijn, augurk, boeren kaas)

5,75

buffalo mozarella, pesto, tomaat (vegetarisch)

5,75

geitenkaas, walnoot, honing (vegetarisch)

5,75

Special Sandwiches
Met landbrood van VanMenno

The Barn “Club” Sandwich

8,95

kipfilet, bacon, sla, tomaat, mayo, chips

Groenten & Geitenkaas Sandwich (vegetarisch)

8,95

geitenkaas, gegrilde courgette, aubergine,
paprika, sla, huisgemaakte walnoot-tapenade

Tonijn Sandwich

8,95

tonijn, augurk, rode ui, cherry tomaat, olijf, ei, mayo

Voor de kinderen (kratje)

3,50

2 plakken landbrood, pindakaas, jam, hagelslag, hazelnootpasta

Croissants

tot 15:00 uur

Croissant
(+ potje jam 0,50)

1,95

Croissant met boerenkaas

2,50

Croissant met achterham & boerenkaas

2,75
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Burgers

Spicy Burger
100% rundvlees, sla, tomaat, rode ui
& Jalapeños in huisgemaakte saus

9,50

Spiegelei Burger
9,50
100% rundvlees, sla, tomaat, rode ui, augurk, Barn saus
& spiegelei
Classic Barn Burger
8,75
+ kaas 0,60) (+ bacon 0,60)
100% rundvlees, sla, tomaat, rode ui, augurk, Barn saus
Blue Cheese Burger
8,95
100% rundvlees, blauwe kaas, sla, rode ui, tomaat, mayo
Chicken Burger
8,95
Huis-gemarineerde, geroosterde kip, sla, ui, tomaat, mayo
Beyond Meat Burger (Vegan, glutenvrij)
9,75
Nu al beroemd. Smaakt en ziet eruit als vlees maar is
100% plantaardig.
Vegan broodje, kaas, mayo. Met sla, tomaat, ui en augurk.
Dutch Weed Burger (Vegan)
9,75
Burger, broodje, saus: vegan, 100% plantaardig
Gemaakt van duurzaam geteeld Royal Kombu zeewier uit Nationaal Park
de Oosterschelde. Met sla, tomaat, augurk, ui en Weed Sauce
Portobello Burger (Vegetarisch, glutenvrij)
9,50
Heerlijke frisse portobello burger met een vegan broodje. Met sla,
kaas, tomaat, ui, paprika en huisgemaakte saus.

Voor erbij

Oven geroosterde boeren aardappelpartjes

3,75

Barn saus, mayo, ketchup

0,50
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Speciaal voor de avond

vanaf 17:00 uur

Chili Con Carne
11,25
(met crème fraiche en gesnipperde ui)
Rundergehakt, borlotti en kidney bonen, ui, knoflook, paprika,
aubergine, tomaat, kruiden, mais

Chili Sin Carne (vegetarisch)
11,25
(met crème fraiche en gesnipperde ui)
Borlotti bonen, kidney bonen, zwarte bonen, ui,knoflook, paprika,
aubergine, tomaat, kruiden, mais

Lasagne Bolognese met rundergehakt
12,25
Rundergehakt, ui, knoflook, bleekselderij, wortel, witte wijn,
bechamelsaus, tomaat, kaas

Runderstoofpot met aardappelpuree
13,50
Rundvlees, rode wijn, ui, bleekselderij, wortel, champignons,
tomaat, kruiden

Huis gemarineerde kip-spiesjes met
ovengeroosterde aardappelpartjes
(of kleine salade)

11,25

