Dientje’s Dranken
Koffie - 2,75
Cappuccino - 3,10
Espresso - 2,75
Koffie met caramel- of notensiroop - 3,40
Thee (diverse smaken) - 2,95
Verse muntthee - 3,40
Verse gemberthee - 3,40
Boerenmelk of boerenkarnemelk - 2,40
Frisdrank - 2,75
Coca cola, Coca cola Zero, Fanta, Cassis, Sprite,
Spa Rood, Spa Blauw, Tonic, Ice Tea of
Ice Tea Green.

Rivella of Ginger Ale - 3,10

Dientje’s Flammkuchen

Dientje’s Koffie & Thee proat

Klassiek - 8,75

Dientje’s appelgebak - 5,95

Met spekjes, crème fraîche, ui en prei.

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

Scharrelkip - 8,75

Met kippendij, champignons, crème
fraîche en barbecue saus.

Dientje’s dagvers gebak - 3,95

Komt d’r in! Bekijk binnen het gebak van de
dag of vraag naar een van onze
medewerkers.

Denekampse buffel - 8,75

Met buffelmozarella, tomaat, pesto
en tomatentapenade.

Tiroler apfelstrudel - 5,95

Met oma’s appeltaartijs en vanillesaus.

Dientje’s Soepen

Sausijsenbroodje - 2,85

Lekker gevuld met boerengehakt.

Tomatensoep oet Twente - 4,75

Kaasbroodje - 2,85

Met balletjes zoals het hoort en boerenstoet
met kruidenboter

Dientje’s Warme choco
Warme chocolademelk - 3,95

Dientje’s Stoet koud belegd

Warme choco caramel - 4,25

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

Met slagroom.

Met almond crunche en slagroom.

Warme choco hazelnoot - 4,25
Met nutella en slagroom.

Dientjes choco deugniet - 4,95
Met een vleugje strohrum en slagroom

Huisgebraden rosbief - 7,95

Met salade, rode ui en truffelmayonaise.

Ussels gedroogde ham - 7,95

Met salade, oude kaas van de Zuivelhoeve
en vijgendadelstroop.

Tonijn en scharrelei - 7,95

Dientje’s Sapjes & Smoothies
Het fruit dat wij gebruiken voor onze sappen
komt vers van fruitboerderij Oold Bleank.
Verse sinaasappelsap - 4,50
Appelsap - 3,95

Appel & Bramensap - 3,95

Appel & Frambozensap - 3,95

Spinazie & Appel smoothie - 4,95

Framboos & Aardbei smoothie - 4,95
Framboos & Mango smoothie - 4,95
Aardbei & Banaan smoothie - 4,95
Bosbessen smoothie - 4,95

Tonijnsalade, sla, scharrelei, kappertjes
en rode ui

Fris en gezond - 7,95

Boerenham, kaas, komkommer, ei, tomaat
en selerie salade.

Jonge held - 6,25

Zachte romige boerenkaas, komkommer,
tomaat en mosterd-dillesaus.

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

€5,95

Verse erwtensoep - 6,75

Met roggebrood, katenspek en boeren
roomboter.

Dientje’s Stoet warm belegd
Boeren uitsmijter - 8,95
Met boerenkaas en ham.

Dientjes spicy scharrelkip - 7,50
Pikant gebakken kippendijfilet, paprika, ui
en champignons.

Dientje’s Warme moaltied
Stampot moos - 9,95

Boerenkool met spekjes, jus en
een Twentse gehaktbal.

Twentse stoofpot - 13,50

Met truffelpuree, jus en rode kool.

Robuust hartig van de boer - 7,95
Boerenham, heksenkaas, zongedroogde
tomaat en ui.

Robuust hartig boeren brie - 7,95
Boerenbrie, walnoten, rucola en
bloemenhoning.

Twentse tosti - 5,50
Boerenham en kaas.

Twentse tosti tricolore - 6,50

Buffelmozarella, tomaat en groene pesto.

Heb je een allergie? Meld het ons!
Wij houden er graag rekening mee.
Voor allergeneninformatie kun je bij
onze medewerkers terecht.

Bestellen?
Dat kan binnen bij de kassa.

Dientje’s Boeren toetjes
Zuivelhoeve Boer’n yoghurt - 4,95
Met appel, kaneel, rozijnen en granola.

Boer’n vla van Dientje - 4,95
Met aardbei, rebarber en slagroom.

Het mooiste vlees, de beste
broden, verse groenten & kruiden:
dit alles zoveel mogelijk van ons
Twentse land.
De streekwinkel is vernoemd
naar Dientje Hannink. Zij was
in de jaren ‘40 samen met haar
man Johan Warrink het gezicht van
dorpscafé Hannink en de
kruidenierswinkel in Usselo.

Het lekkerste uit de streek

Bij Hannink’s Dientje werken
we met de lekkerste producten
uit de streek.

Menu
koffie | gebak | lunch
& meer

Bestellen?
www.hanninkshof.nl

Dat kan binnen bij de kassa.

