Bestellen?

Dat kan binnen
bij de kassa.

Dientje’s stoet

Dientje’s warme stoet

Ons brood bakken wij dagelijks vers.
Kies uit: rustiek lichte stoet of
rustiek donkere stoet

Dientje’s favoriet

Warme stoet met Twentse scharrelkip,
paprika, en Twentse paddenstoel
met zoetzure sesam

Jonge Boer’n held

Zachte & romige boerenkaas, tomaat,
komkommer, sla en mosterd dille saus

5,50

Huisgebraden rosbief

met truffelmayonaise, rode ui, scharrelei
en sla

6,50

Neusje van de zalm

van Marle’s gerookte zalm met kappertjes,
rode ui, sla en Heks’nkaas® Origineel
8,95

Land & water

Kalfsrosbief & huisgemaakte tonijnmayonaise, oude boerenkaas snippers,
olijven en kappertjes

7,95

7,95

Geitenkaas, honing, walnoot & rucola

Boeren Brie

Gesmolten Brie de Meaux met honing,
walnoot & rucola

7,95

Gemaakt met de lekkerste ham uit
Twente en boerenkaas van Zuivelhoeve
Gerookte zalm van Van Marle met
boerenkaas van Zuivelhoeve

Tricolore
7,95

7,95

Twentse carpaccio

Parmiggiano Reggiano, pijnboompitten,
truffelmayonaise, rucola
Heb je een allergie? Meld het ons!

Wij houden er graag rekening mee. Voor allergenen
informatie kun je bij onze medewerkers terecht.

6,95

Kies jouw favoriete tosti

Buffelmozzarella, tomaat & pesto

Van Twentse buffel

Twentse buffelmozzarella, rucola, tomaat
en vijgen-dadelazijn óf groene pesto.

6,95

5,50

Zalm & boerenkaas

Ussels Favorietje

Twentse rauwe ham, pikante blauwader
uit de streek en vijgenchutney

Lekker Geitje

7,95

Ham & kaas

Een blauwtje lopen

Hollandse blauwaderkaas van Oudwijker,
zontomaat en rucola

met boerenkaas & ham

Dientje’s tosti’s

Gouwe Hannink

O’lde Zuivelhoeve kaas, tomaat, lente-ui
en sla

Boer’n uitsmijter

5,50

7,95

Dientje’s
rondje Usselo
Belegde koude of warme
stoet naar keuze,
sapje & toetje naar keuze

€9,95

7,95
5,95

Bestellen?

Dat kan binnen
bij de kassa.

Dientje’s sapjes en smoothies

Dientje’s salades
Salades worden geserveerd met een
plakje donkere stoet

Verse tonijn

Zontomaat, appel, gemengde sla, olijven
en Dientje’s dressing

11,95

Twentse carpaccio

Rucola, Parmiggiano Reggiano, pijnboompitten, truffelmayonaise
11,95

Twentse Burrata

Verse burrata, veldsla, avocado, mango en
Dientje’s geheim
11,95

Dientje’s boer’n toetjes

Dientje’s dranken

Boer’n yoghurt®
van Zuivelhoeve

Met verse aardbei, geschaafde amandel,
huisgemaakte granola

Boer’n kwark met peertjes
van Zuivelhoeve
Verse peertjes, kaneel & rozijn

4,95

4,95

Dientje’s koffie & thee proat
Dientje’s appelgebak

De lekkerste huisgemaakte appelgebak
met slagroom ‘oet de streek’.
Inclusief kopje koffie, thee of cappuccino. 5,95

Dientje’s dagvers gebak

Komt d’r in! En bekijk binnen het gebak
van de dag of vraag naar een van onze
medewerkers.
Heb je een allergie? Meld het ons!

Het fruit dat wij gebruiken voor onze
sappen komt vers van fruitboerderij
Oold Bleank
Verse sinaasappelsap
4,50
3,95
Appelsap
3,95
Appel & bramensap
Appel & frambozensap
3,95
4,95
Spinazie & appel smoothie
Framboos & aardbei smoothie 4,95
Framboos & Mango smoothie 4,95
Aardbei & banaan smoothie 4,95

Wij houden er graag rekening mee. Voor allergenen
informatie kun je bij onze medewerkers terecht.

3,95

Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie met caramel- of notensiroop
Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Verse gemberthee
Boerenmelk of boerenkarnemelk
Coca cola - Coca cola zero - Fanta - Cassis
Sprite - Spa Rood - Spa Blauw
Ice tea - Ice Tea Green - Tonic
Rivella - Ginger Ale

Dientje’s
appelgebak

Proef Dientje’s beroemde
appelgebak met appels en
slagroom uit de streek.
Inclusief kopje koffie, thee
of cappuccino.

€5,95

2,75
3,10
2,75
3,40
2,95
3,40
3,40
2,40
2,75
3,10

