
Verantwoord lekker
Zon in je kop
Ambachtelijk bereide tomaten-groentesoep met croutons en pesto

Uit de “soeptrien”
Een heerlijke huisgemaakte groentesoep met groenten uit 
eigen moestuin

Groentedomein Wasven
Een kopje groentesoep met vegetarische groentesalade, hartige 
muf�in, roomkaas met kruiden uit eigen moestuin

Vers gespiesd
Geroosterde gemarineerde groentespiezen met o.a. courgette, 
aubergine en champignons
Geserveerd met paprikachutney en brood

Bol met een missie
Een wereldbol belegd met oude kaas van de Genneper hoeve, sla van 
het land en piccalilly 
Een gedeelte van de inkoopprijs van de wereldbol wordt gebruikt voor
de hongersnood in Afrika

Groentetuintje
Wasven quiche bereid met groenten uit de Wasven tuin met 
gedroogde tomaten geserveerd met paprikachutney

Picobello         
Portobello-burger op brood uit eigen bakkerij met tomaat, piccalilly-
saus geserveerd met een frisse salade en boerenfriet

Ingeburgerd         
MRIJ biologische runder hamburger van ‘De Blije Big’ met geroosterde 
groenten, tomaat en BBQ saus , geserveerd met een frisse salade 
Met boerenfriet
        
Sam Sam (voor twee personen)   
Uitbundige variatie van koude en warme hapjes van eigen erf en uit 
de streek. Met o.a. biologisch brood, klein kopje soep, groenten quiche, 
hartige muf�in, gemarineerd kippenvlees en boerenfriet
De bereidingstijd is ongeveer 20 minuten

 

€  5,50

€  5,75

€  9,75

€  6,50

€  8,75

€  8,75

€  8,75

€  9,75

€ 12,25

€ 29,-

Frisse salades

Bij elkaar gescharreld
Gemengde salade met lauw-warme kip, geroosterde kikkererwten,
augurk, tomaat en truffelsaus
 
Mag het iets meer zijn?
Gemengde salade met gerookte meerval van “De Stroom” uit 
Spoordonk, gedroogde tomaatjes en piccalilly geserveerd
met zeewier chips

Jonkvrouwe Mathilde
Gemengde salade met geitenkaas, geroosterde groenten, croutons,
gekarameliseerde noten en honing-mosterd saus

 

€ 12,25

€ 13,50

€ 13,50

Groen op je bord met verrassende smaakelementen.

Bij onze salades wordt biologisch brood en roomboter geserveerd

Biologisch brood

Werelds Gezond
Een wereldbol belegd met biologische ham en kaas met knapperige 
sla, gekookt ei en pesto 
Een gedeelte van de inkoopprijs van de wereldbol wordt gebruikt voor
de hongersnood in Afrika

Kokette kroket
Boerenbrood met een biologische vleeskroket of groentekroket en 
grove mosterd-mayonaise
Extra vleeskroket of groentekroket

Witte Gij’t?
Broodje met biologische geitenkaas met frisse sla, gekarameliseerde 
noten en honing-mosterd saus

Kiplekker
Broodje met lauw-warm gemarineerd kippenvlees met geroosterde 
groenten en BBQ saus

Vis in de haak 
Broodje met gerookte meerval van “De Stroom” uit Spoordonk met 
knapperige sla, zeewier chips en piccalilly

Dijenkletser 
Broodje met gemarineerd kippenvlees met geroosterde kikkererwten, 
gekookt ei, tomaat, komkommer, ui en honing-mosterd saus

 

€  8,75

€  6,25

€  2,25

€  9,50

€  7,75

€ 10,75

€  8,25

Hemels brood uit eigen bakkerij met sla en bijpassend garnituur. 
U hebt keuze uit meergranen- of maisbrood.

Lekker tussendoor

‘t Blije worstenbroodje (warm uit de oven) 
Specialiteit van de bakker: biologisch gehakt van ‘de Blije Big” in een 
jasje van biologisch brood, met zorg bereid door onze deelnemers

Balorig lekker                                                                                                        
Bourgondische bitterballen met truffel-mayonaise (6 stuks)
                                                                                                (10 stuks)

’t Ho�ke rond
Gemengd bittergarnituur (10 stuks)

Kraak en smaak
Tortilla chips met chili saus, gesmolten kaas en zure room

Van alles wâ
Blokjes oude kaas van de Genneper Hoeve, leverworst, gemarineer-
de zilveruitjes, snoepgroenten, vier bourgondische bitterballen en 
gekarameliseerde noten, geserveerd met biologisch brood, mosterd-
mayonaise en pesto

Puntzak boerenfriet met mayonaise

Puntzak boerenfriet in de schil met truffel-mayonaise

€  2,85

€  5,75

Onder het genot van een drankje smaken onze hapjes 
extra lekker.

€  9,25

€  6,50

€  4,25

€  16,-

€  2,75

€  3,10

Lekkere trek

D’n vette hendrik
Uitsmijter van drie biologische eieren met spek op bruin of 
wit brood 
Extra met kaas of ham

De kluts kwijt?
Biologische omelet met geroosterde groenten, kaas en pesto, met 
bruin of wit brood

De Celebeste
Grote boerentosti uit de oven met biologische ham, mozzarella en 
pittige paprikachutney 

Van Gogh Struif
Pannenkoeken gemaakt van biologisch meel van de “Collse Watermolen”
Naturel           
Met biologische spek        
Met appel         
Met kaas 

  
 

€  7,50

€  2,25

€  7,50

€  7,25

€  6,50
€  7,75
€  8,75
€  7,75

Smaakvolle gerechten voor de lekkere trek.

Voor de kleine burger
Vegetarische tomatensoep uit eigen moestuin     
Drie bitterballen met puntzak boerenfriet en mayonaise     
Mini tosti met ham en kaas
Drie in een pan. Kleine pannenkoekjes met stroop of poedersuiker  
Mini runder hamburger met ketchup, sla, augurk, tomaat  
met een mandje boerenfriet en mayonaise      

Solero handijs met 65% fruit keuze uit drie soorten
Magnum vegan classic/almond
Ben & Jerry chocolate fudge brownie/cookie dough  

€  3,75
€  4,75
€  4,50
€  4,25
€  6,75

€  1,75
€  3,-
€  3,-

Het zijn bizarre tijden.... gelukkig kunnen we weer van een 
heerlijk terrasje genieten. Om dit allemaal zo te kunnen houden 
moeten we ons wel aan een aantal regels houden: 

    
 

Menu
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- Was bij binnenkomst grondig uw handen

- Respecteer de vragen over uw gezondheid van onze medewerkers

- Houd afstand van elkaar en van onze medewerkers

- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

-  Loop niet onnodig door de zaak

- Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden. 
   Dit geldt zowel binnen als buiten

- Desinfecteer regelmatig uw handen bij het desinfectiepunt

- Heeft u corona-gerelateerde gezondheidsklachten? Dan
   ontvangen wij u graag op een ander moment

 
              

Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen!



Gebak
Lekkernijen uit onze ambachtelijke biologische bakkerij, met 
veel zorg en passie bereid door onze bakkers en deelnemers.
Seizoen �lappen
Ambachtelijke �lappen met vulling uit het seizoen
Boeren spelt appeltaart warm of koud
Flinke dot slagroom
Luxe gebak
Kijk voor het actuele aanbod in onze gebaksvitrine

€  2,80

€  3,75
€  0,60
€  3,75

Kof�e
Wij serveren verse, biologische fairtrade kof�e uit onze
eigen kof�ebranderij.

Kopje kof�ie (decafé ook mogelijk)
Espresso
Cappuccino
Latte Machiato
Kof�ie Verkeer’t’
Dubbele kof�ie of espresso

Sojamelk

Warme chocolademelk
Flinke dot slagroom

€  2,50
€  2,50 
€  2,85
€  2,95
€  2,95
€  3,65

€  0,60

€  2,80
€  0,60

+

Thee
Numi thee is van biologische oorsprong met echt fruit, bloemen
en kruiden, dus zonder toevoeging van oliën of smaakstoffen.

Kopje Numi thee (vele authentieke smaken)
Kop verse muntthee met Tongelrese honing
Kop verse gemberthee met sinaasappel
Tijgerthee met verse munt, citroen en gember

€  2,50
€  3,10 
€  3,10 
€  3,10 

Specials

Brabantse Hoge Thee                                                      per persoon

Onze high tea is bereid met biologische ingrediënten, inclusief fair trade thee. 
U start met een heerlijk verse soep, vervolgens serveren wij u luxe belegde 
broodjes en andere hartige lekkernijen. En als klap op de vuurpijl de mooiste 
en lekkerste zoetigheden uit onze eigen bakkerij
Wij serveren de high tea vanaf twee personen, vooraf reserveren  

€ 21,50
€ 26,25incl. glas prosecco

Wasven compleet        
Een kop kof�ie of thee naar keuze met heerlijkste mini lekkernijen 
uit onze bakkerij 

€  6,75

Vruchtensappen
Schulp biologisch appelsap
Schulp biologisch sap
Peer, appel/aardbei, appel/vlierbes, tomaat
Vers geperste jus d’orange

Water
Earth Water Still of Sparkling
Earth Water Still of Sparkling

Earth Water ondersteunt duurzame waterprojecten in Azië en Afrika.

Frisdranken
Coca Cola, Zero
Sprite, Fanta Sinas, Cassis
Finley Bitter Lemon, Tonic
Lipton Ice Tea, Ice Tea Green, Rivella Light
Biologische Bionade
Vlierbessen, citroen/bergamot, sinaasappel/gember
Nutricia Chocomel
Nutricia Fristi
Ranja
Ranja

glas
�lesje 20 cl

glas

�lesje 33 cl
�les 75cl

�lesje 20 cl
�lesje 20 cl
�lesje 20 cl
�lesje 20 cl
�lesje 33 cl

�lesje 20 cl
�lesje 20 cl
glas
karaf 1 liter

€  2,70
€  3,25

€  3,40

€  2,90
€  5,10

€  2,60
€  2,60
€  2,60
€  2,75
€  3,50

€  2,60
€  2,60
€  1,50
€  5,00

Wasvenbieren uit de �es
Geen daden maar streken
Amber bier van Aalter Troshaver van eigen akker met mild bittere afdronk
Nog strekeriger bier
Fruitig tarwebier vol smaak met Zeeuwse witte van eigen akker
Een streekje los
Oranjerood bier met Winterrogge van eigen akker 
Wasventrio (voor twee personen)
Een proeverij van onze drie Wasvenbieren

5,7%

6%

6,8%

€  4,95

€  4,95

€  4,95

€ 13,50

Bieren van de tap
Budels Bio Pilsener 25 cl  
Capucijn Abdijbier Dubbel
Wisseltap (vraag onze medewerkers)
  
Bieren uit de �es
Budels Witte Parel biologisch
Budels Weizen
Budels Batavier
Budels IPA
Duvel Moortgat (de enige echte)

5%
6,5%

5%
5%
5%
7%
8,5%

€  2,75
€  3,75
€  3,75

€  3,85
€  4,25
€  4,25
€  4,25
€  4,25

Budels Malt Biologisch
Budels Malty Dark
Budels Radler Biologisch

0%
0%
0%

€  2,90
€  2,90
€  2,90

40 watt
Lichtbitter blond met fruit, zoet en kruid
Euforie
Een ronde Indian Pale Ale met bitters en citrus
Heeren van Eynthoven
Een kruidige tripel met zacht-zoete smaak

5,8%

7%

9%

€  4,95

€  4,95

€  4,95

Stadsbieren uit de �es

Alcohol-vrij bier

Wijnen
Flor Blanco Natural (huiswijn, wit droog)
Land: Spanje | Druif: Cuvee
-Frisse, droge, lichte en toegankelijke Spaanse witte
 tafelwijn met prima afdronk.

Moselland Organic (huiswijn, wit zoet)
Streek: Mosel | Druif: Riesling
-Een echte zoete witte Duitse biologische wijn van hoge
kwaliteit. Zoet, maar niet mierzoet, subtiel en goed in balans.

Stellar Organics Fire�ly
Streek: West Kaap | Druif: Chenin Blanc en Sauvignon Blanc
-Geurige, frisse, intrigerende witte wijn. Zoals bij Chenin Blanc 
gebruikelijk is, voelt hij iets �luweel-achtig aan.

Don Diego Miranda (huiswijn, rosé)
Streek: La Mancha | Druif: Tempranillo
-Een Spaanse rosé. Droog en stevig  met tonen van frambozen,
 aardbeien en kersen. Een goede structuur met aangename
 laurier-toon.

Prosecco Colli Trevigiani (wit, mousserend)
Streek: Veneto | Druif: Glera
-Een frisse, fruitige, delicate prosecco uit de Veneto. 
 De verhouding zoet-zuur is mooi in balans. Een klasse
 Prosecco met tonen van groene appel.

Fiori Naturali Rosso (huiswijn, rood)
Land: Italië | Druif: cuvée
-Deze Italiaanse rode wijn is krachtig, geconcentreerd en 
 rokerig van smaak. Verder kun je duidelijk pruimen, zwarte
 bessen en donker fruit onderscheiden.

L’Auratae Nero d’Avola
Streek: Sicilië | Druif: Nero d’Avola
-Volle, sappige wijn uit Sicilië. Met een goede balans tussen 
 smaaktonen als laurier, drop en rijpe kersen, kruidigheid en
 een klein zoetje.

Per glas Per �les

€ 18,75

€ 18,75

€  3,85

€ 20,00

€ 18,75

€ 22,50

€  3,85

€  4,35

€  3,85

€  4,75

€  3,85 € 18,75

€  4,35 € 20,00

Al onze wijnen zijn biologisch en fair trade

Gedestilleerd

Essentia Reserva Ruby €  3,50

Dranken Van goede huizeLekker d’r bij 
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