
 Geertje’s TO GO  

 

 
 

 

 

 

 

DRANKJES 
   Koffie 

   Kopje koffie     € 2,25 

   Traditioneel gezette koffie van  

   kwaliteitsleverancier Doresip. 

   Boerenbakkie      € 2,75 

   Op z’n Hollands, met opgeschuimde melk. 

 

   Thee 

   Kopje thee      € 2,25 

   Biologische thee van Bradley. 

   Verse muntthee met honing   € 3,25  

   Verse gemberthee met citroen  € 3,25 

   Verse gember-kaneelthee met  

       sinaasappel    € 3,50 

   Warme chocolademelk 

   Huisgemaakte verse warme chocolademelk,  

   de echte ouderwetse van Droste.                         

   Warme chocolademelk  € 2,95 

     met slagroom        + € 0,50 

   Warme chocolademelk met slagroom,  

   kaneel en mini marshmallows  € 3,95 

 

   Glühwein  € 3,95 

   Naar Oud Hollands recept. Glühwein op basis  

   van honingkruidenwijn met kruidnagel en kaneel.  

 
   Koude dranken 

   Geertjes geitenmelk   € 1,75 

   Karnemelk (koe)    € 1,75 

   Biologische sappen     

   Appelsap     € 2,75 

   Sinaasappelsap, appel perensap,  € 2,95 

   Appel aardbeiensap, appel vlierbes € 2,95 

   Appel rabarbersap    € 2,95  
 
 

   Coca cola, cola zero, fanta, cassis,  € 2,50 

   Sprite, tonic, bitter lemon, rivella € 2,50 

   Fuzetea sparkling, fuzetea green,  € 2,50 

   Fuzetea mango, Fuzetea peach, € 2,50 

   Chaudfountaine rood/blauw,  € 2,50 

   Fristi, chocomel    € 2,75 

  
 

SNOEPERIJ 
 

Boerencake , vanille   € 1,75 

Wortelcake, huisgemaakt   € 2,75 

Boterkoek, huisgemaakt   € 2,25  

Brownie, huisgemaakt   € 3,25 

Brownie, glutenvrij   € 3,95 

Spelt- fruit/amandelkoek, suikervrij  € 1,75 

Zakje chips     € 1,25 

paprika, naturel of nibbit 

Knijpfruit, diverse smaken  € 1,95 

Rozijntjes     € 0,50 

Chocolade rozijntjes     € 1, 

 

 

 

 

SOEP  
 

 

Paddestoelensoep   € 5,- 

Huisgemaakte paddestoelensoep met geraspte  

oude geitenkaas 

 

Geertjes snert    € 5,- 

Rijkgevulde huisgemaakte erwtensoep met eigen 

vlees 

 

 

  

  

TOSTI’S 
 

 

Tosti’s worden gemaakt met biologisch brood en 

kaas/ham van eigen boerderij. 

 

Kaas       € 3,50 

Ham en kaas     € 3,50 

Geitenbrie, spek en tijm  € 4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

    BROODJES 
 

              – keuze uit wit of waldkorn – 

Jonge koeien- of geitenkaas  € 4,50 

Met komkommer, sla en honing kruiden dressing 

 

Oude koeien- of geitenkaas   € 5,50 

Met komkommer, sla en honing honing mosterd 

dressing 

 

Geertjes verse geitenkaas    € 6,95 

Warm broodje huisgemaakte verse  

geitenkaas, sla en honing en walnoten 

 

Geitenbrie en spek   € 6,95 

Warm broodje uit de oven met geitenbrie, 

rucola en vijgenspread van smaakgeheimen 

 

Geertjes bal uit de jus    € 6,95 

Huisgemaakte gehaktbal van eigen vlees 

 

Geertjes ambachtelijke procureur  € 6,95 

Broodje warm vlees uit eigen oven met 

champignons, ui en satésaus 

 

 

 

 

PANNENKOEKEN 
 

 

Stroop en/of poedersuiker  € 5,- 

Kaneelsuiker       € 5,- 

Nutella     € 6,- 

Karamel       € 6,- 

Aardbei-rabarberjam     € 6,- 

Gemberjam     € 6,- 

Rozijnen en kaneel   € 7,- 

Kaas      € 7,- 

Geitenkaas     € 7,- 

Spek of ham    € 7,- 

Spek en kaas     € 8,- 

Spek en geitenkaas    € 8,- 

Ham en kaas     € 8, 

Ham en geitenkaas     € 8,- 

 

Voor ons pannenkoekenbeslag gebruiken wij 

Joep’s biologische pannenkoekmix, biologische 

eieren en eigen geitenmelk. 
 

 

  

  

      HAPJES 
 

 

Nacho’s, schaaltje met nacho’s € 3,50 

met crème fraîche, chilisaus en kaas 

 

 Kwekkeboom bitterballen  

   6 stuks  € 6,95   

         

Groente bitterballen    6 stuks € 5,95 

 

Kaastengels met chilidip 

   6 stuks         € 5,75 

    BORREL 
 

De Leckere pilsener  € 3,25 

De Leckere speciaalbier            v.a. € 4,50 

Voor ons ruime assortiment biologische  

speciaalbieren van de Leckere zie onze  

aparte bierkaart  

Radler 0.0 %             € 3,25 

 
 

  Glas  

 Witte wijn  € 3,95  

  Oveja Negra Verdejo. Expressief,  

iets van kruisbessen en citroen-  

melisse, in de smaak rond en kracht.  

Rosé wijn  € 3,95  

 Oveja Negra Garnacha. Rosé met  

diepgang. Grapefruit en rode bessen. 

Mooi open, mineraal en complex.  

Rode wijn                    € 3,95  

Oveja Negra Tempranillo. Fruitige  

neus, elegant en fris. Met vers fruit,  

soepel tevens een bittertje, goede spanning. 

 

Glühwein  € 3,95 

Naar Oud Hollands recept. Glühwein op basis  

van honingkruidenwijn met kruidnagel en kaneel.  

 

    
 


