Welkom in de Biekeuke!
Als je een keuze hebt gemaakt, geef deze dan
aan de kassa door bij een van onze
medewerkers. Dan zorgen wij dat de bestelling
vers en met liefde wordt bereid!
Klaar met eten? Wij zouden het heel erg fijn vinden als de tafel leeg
achtergelaten wordt bij vertrek.

“Vers en Vleesboerderij Schreurs” is sinds jaar en dag een
familiebedrijf waar vader zorgt voor groei en bloei van het
gewas en voor de dieren. En waar de zorg voor de
verswinkel overgaat van moeder op dochter.
Zelfs de volgende generatie helpt alweer actief mee!
De traditionele “boerderijwinkel” waar je bij wijze van
spreken alleen prei en aardappelen kunt kopen, zijn we
allang niet meer. We zijn een allround verswinkel,
waarbij kwaliteit, smaak en (dieren-)welzijn hoog in het
vaandel staan!
Met een super team van medewerkers zijn we dagelijks
druk bezig om de kwaliteit en service op het juiste niveau
te houden.
Daar zijn we trots op en dat mag gezien worden.
Alles wat u in De Biekeuke eet,
wordt verkocht in De Versboerderiej!
Iets te vieren of een andere gelegenheid voor meer dan
30 personen? Denk dan eens aan De Boerderiej voor alle
gelegenheden! We bespreken uw wensen op maat.

Tosti ham/kaas

€6,50

Op boeren brood met een licht pikante dip

Tosti van het huis

€7,50

Op boeren brood met kruidenboter, ham, kaas, rucola en een
licht pikante dip

Tosti brie

€7,50

Op boeren brood met brie, rucola en een pestodip

Ouderwetse koude schotel

€8,95

Gegarneerd met ei, tomaat, komkommer, sla en boeren brood

Trio van frisse salades

€8,95

Drie frisse huisgemaakte salades met boeren brood

Maaltijdsalade carpaccio

€13,95

Malse rundercarpaccio met sla, rucola, balsamico,
truffelcrème, Parmezaanse kaas en pitten

Maaltijdsalade met groente en spekjes
Salade met lauwwarme groente en spekjes, Parmezaanse
kaas, pitten en boeren brood

€13,95

Grotere ambachtelijke broodjes! Ook om mee te nemen!
Broodje gezond

€8,50

Slamix, tomaat, komkommer, ei, ham, kaas en heks’nkaas

Broodje brie met honing & walnoot

€8,50

Slamix, romige brie, honing en walnoot

Broodje brie deluxe

€8,95

Rucola, brie, uitgebakken spekjes, honing, pijnboompitten

Broodje rookvlees met truffelcrème

€8,95

Rucola, rookvlees, truffelcrème, Parmezaan en pitten

Broodje carpaccio met truffelcrème

€12,50

Malse rundercarpaccio met rucola, balsamico, truffelcrème,
Parmezaan en pitten

Broodje warme beenham

€9,95

Slamix, huisgemaakte beenham in mosterdsaus met salade

Hard broodje ham en/of kaas

€4,95

Zacht broodje ham en/of kaas

€2,95

Kleine soep van de dag

€5,95

Kleine soep van de dag met boeren brood en kruidenboter

Grote soep van de dag

€6,95

Grote soep van de dag met boeren brood en kruidenboter

Kleine soep van de dag + tosti ham/kaas

€11,50

Kopje soep van de dag en een tosti ham/kaas met een licht
pikante saus

Boeren omelet

€10,50

Gevuld met roerbakgroente en spek op boeren brood

Spek & Ei

€10,50

3 eieren op krokant gebakken spek op boeren brood

Uitsmijter 3 eieren

€10,95

3 eieren met ham en kaas op boeren brood

Uitsmijter 2 eieren
2 eieren met ham en kaas op boeren brood

€9,95

Lunchmomentje

€12,95

Het ’’12 uurtje’’. Koffiekopje soep, uitsmijter ham/kaas, brood
met een kroket, ‘kaaj sjottel’ en een frisse salade

Pannetje balkenbrij met appel

€10,50

Krokant gebakken balkenbrij geserveerd met appel, boeren
brood, roggebrood en Remunjse Kruutje
Dit gerecht is verkrijgbaar van september t/m april, in de maanden met een ’’R’’

Pannetje warm vlees

€10,50

Warm vlees van de dag met boeren brood, kruidenboter en
een frisse salade

Pasteitje kipragout

€9,95

Huisgemaakte kipragout met een pasteitje en een frisse
salade

Brood met kroketten of frikandellen

€9,50

Twee stuks op boeren brood met mosterd of mayonaise

Boeren burger (ook vegetarisch mogelijk)

€9,95

Huisgemaakte rundvleesburger op een half hard broodje met
gebakken ui, sla, curry en mayonaise

Spekburger

€10,50

Huisgemaakte rundvleesburger op een half hard broodje met
gebakken spek, uien, spiegelei, sla en een licht pikant sausje

Truffelburger (ook vegetarisch mogelijk)

€10,50

Huisgemaakte rundvleesburger op een half hard broodje met
truffelcrème, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Portie frietjes

€3,95

Ons Boeren Buffet met dagelijks verse soepen, meerdere
soorten warme gerechten, frisse salades, diverse
broodsoorten, zoet en hartig beleg, zoetigheden en boeren
toetjes!
‘’Aete waat de pot sjaft’’ – iedere dag iets anders lekkers
uit eigen keuken!
€14,95 p.p. excl. drank.
Afsluiten met een heerlijk softijs? Tegen een meerprijs van
€1 p.p. ontvang je een bonnetje voor een softijs!
Iedere maandag van 13:00u tot 14:30u.
Iedere dinsdag t/m zaterdag van 11:30u tot 14:30u.
Voor onze kleine gasten hanteren we kleine prijzen:
Kinderen van 6 tot 12 jaar >> €9,95 p.p. excl. drank.
Kinderen jonger dan 6 jaar >> €1,50 per levensjaar excl. drank.

Te bestellen tussen 14:30u – 17:00u.

Borrelplank

€7,50 p.p.

Boeren borrelplank voorzien van ambachtelijke kaas,
droogworst, olijven, druiven, nootjes en boeren chips
Te bestellen vanaf 2 personen.

Knabbelplank

€4,95 p.p.

Hartige plank voorzien van diverse nootjes, zoutjes, olijven,
en boeren chips. Te bestellen vanaf 2 personen.

Bourgondische bitterballen

€6,50

8 rundvleesbitterballen met Remunjse mosterd en mayonaise

Bittergarnituur

€6,95

10 minisnacks met Remunjse mosterd, mayonaise en curry

Boeren brood met smeersels

€4,50

Kruidenboter, bruchettaboter en sjerp netteke

Portie knoflook olijven

€3,95

Puntzak Boeren Chips

€2,50

Alle koffies kunnen cafeïnevrij gemaakt worden!
Café crème | Lungo
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte Macchiato

€2,75
€2,95
€2,95
€3,75
€3,75

Extra smaakje er bij? (+€0,75) Keuze uit: karamel, vanille, chocolade en hazelnoot.

Koffie verkeerd
Verse muntthee
Thee

€3,75
€3,50
€2,75

Dael’s delight, earl grey, delicate herbs, sencha green, rooibos, dael’s droum

Warme chocolademelk

€3,50

Limburgse vlaai van de dag
Luxe Limburgse vlaai
Klein vlaaitje
Slagroom

€2,95
€3,50
€3,95
€0,50

Hoorntje of bekertje
Dip naar keuze

€2
€0,25

Coca Cola regular / zero
Fanta orange / cassis
Sprite
Bitter lemon
Tonic
Rivella
Chaudfontaine still / sparkling
Fuze Tea ice sparkling / green
Chocomel

€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,95
€2,65
€2,95
€2,65

Appelsap | appel-peer sap
Perensap
Sinaasappelsap
Appel-framboos sap
Appel-kersen sap
Appel-cranberry sap
Appel-aardbei sap
Appel-vlierbes sap

€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65
€2,65

Alfa pils
Amstel Radler 0.0%
Klein flesje wijn (wit, rose, rood)

€2,75
€2,85
€6,50

