
  
 

 
 
 
            Wasven Product       Streek Product              Verkrijgbaar in onze winkel 

 Viva vega 
  

 
Kom van eigen bodem 
 

 Uit de soeptrien kleine kop € 4,50 
  soepkop €  5,95 

Heerlijke huisgemaakte soep uit het seizoen en eigen tuin, geserveerd 
met biologisch brood uit eigen bakkerij 

 
  

Groen op je bord 
 

Op vers gebakken bruin of wit bolletje uit eigen bakkerij  €    8,50 
Als salade met biologisch brood geserveerd   € 13,50 

 
 Jonkvrouwe Mathilde 

Groene groente met parelgort, Bastiaans blauwschimmelkaas en 
huisgemaakte tomatenjam 

 
 Arabische twist 

Gegrilde aubergine met feta, peulvruchten en vadouvan humus 
 

 Grondzaken 
Zoet/zure bietjes met balsamico uitjes, wortellinten, aioli en gezouten 
citroen 

 
 Italiaanse sferen 

Tomaat met mozzarella, groene kruiden pesto en appelkappers 
 

 Pr-ei met ui 
Geroosterde prei met eiersalade en krokante uienringen 

 
Van de Schelft           € 5,95 

Twee vega worstenbroodjes met een huisgemaakte champignon 
  vulling in een jas van biologisch brood 
 

Kokette kroket ten vega         € 8,50 
Twee groente kroketten met boerenbrood, wit of bruin naar  
keuze, en mosterd mayonaise 

 
Burgerzaken        € 12,50 

Vegetarische hamburger met gegrilde aubergine, wortel linten,  
aioli, gezouten citroen, geserveerd met boerenfriet 

 
 
 Heeft u een allergie? Wij helpen u graag met een passende keuze. 
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 Bio logisch toch? 
 
 
Met zorg bereid 

 
Op vers gebakken bruin of wit bolletje uit eigen bakkerij  €    9,50 
Als salade met biologisch brood geserveerd   € 14,50 

 
 Kiplekker 

Zacht gegaarde kippendij, geroosterde groente en barbecuesaus 
 

 Trekkertrek 
Pulled porc van “de Blije Big”, geroosterde groente en barbecuesaus 

 
 Mag het iets meer zijn? 

Gerookte meerval, parelgort, groene groente en tomatenjam 
 
Daar wordt je blij van         € 5,95 

Twee blije worstenbroodjes met biologisch gehakt van “de Blije Big”  
in een jas van biologisch brood 
 

De Celebeste           € 7,95 
Grote boerentosti met biologische ham, kaas en ketchup 

 
Kekke kroketten vlees         € 9,50 

Twee biologische vlees kroketten met boerenbrood, wit of bruin 
naar keuze, en mosterd mayonaise 

 
Ingeburgerd         € 14,50 

Biologische hamburger met kaas, spek van ‘de Blije Big’, krokante 
uienringen en barbecuesaus, geserveerd met boerenfriet 

 
 
 

In 1870 bouwt jonkheer Smits van 
Eckart kasteel ‘t Hof. Twee jaar 
later overleed hij en liet 
jonkvrouwe Mathilde en twee 
kleine kinderen achter.  
Het kasteel is in 1930 gesloopt.  

 
 
 
 
 Heeft u een allergie? Wij helpen u graag met een passende keuze. 
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 Lekkere Trek 
 
 

Smaakvolle gerechten voor de lekkere trek 
 

 D’n vette Hendrik          € 7,00 
Uitsmijter van drie biologische eieren met wit of bruin boerenbrood 
Met biologische kaas                  + €1,50 
Met biologische ham van “de Blije Big”               + €1,50 
Met biologische spek van “de Blije Big”               + €1,50 
Met groenten uit eigen tuin, biologische kaas en spek van  € 9,75 
“de Blije Big” 

 
Roerige tijden           € 8,75 

Roerei van biologische eieren met roerbakgroenten uit eigen tuin  
en wit of bruin boerenbrood 
Met biologische kaas + € 1,50 
 

Van Gogh struif 
Pannenkoek gemaakt van meel van de “Collse Watermolen”   € 8,00 
Met rozijnen + € 1,50 
Met appel + € 1,50 
Met biologische spek van “de Blije Big” + € 1,50 
Met biologische kaas + € 1,50 

 
 
 Voor de kleine burger 
 

Puntzak boerenfriet met mayonaise      € 3,75 
Pannenkoekje met stroop, appel of rozijnen     € 6,50 
Vier bitterballen vlees of groente en met frites of brood   € 7,00  
Groentepotje met kaas en met frites of brood     € 8,00 
Kippotje met paprikasaus en met frites of brood    € 8,00 

 
 
D’n Vette Hendrik leefde van de 
geefsheid van de Tongelrese bevolking. 
Bakkers en boeren voorzagen hem van 
voedsel, de vele kasteleins gaven hem 
kladjes lekbier. Hendrik waste zich 
nooit, vandaar zijn bijnaam. 
 

 
 Heeft u een allergie? Wij helpen u graag met een passende keuze. 
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 Voor bij de borrel 
 

  
 Lekker voor erbij 
 
 Kraak en Smaak          € 6,00 

Tortillachips met kaas, aioli en tomatenjam 
 
 Beterballen 

Portie bitterballen, biologisch rundvlees of vegetarisch met 
mosterd mayonaise 
6 stuks           € 6,00 
10 stuks        € 10,00 

 
 ’t Hofke rond 

Gemengde minisnack mix of vegetarisch met mayonaise 
6 stuks           € 6,00 
10 stuks        € 10,00 

 
Bio Bites 

Stel zelf je plank samen met twee huisgemaakte dips 
 Olijven  € 3,00 
 Feta  € 3,00 
 Droge worst  € 3,00 
 Falafel  € 3,00 
 Gehaktballetjes  € 4,00 
 Aubergine rolletjes  € 4,00 
 Brandade meerval  € 4,00 
 Kip chili  € 4,00 
 Bastiaans blauwschimmel kaas  € 4,00 
 Pulled porc  € 4,00 

 
  Puntzak boerenfriet en mayonaise     € 3,75 
 
  Brood met smeersels en dip      € 4,75 
 
  Crudité met dip        € 5,50 

 
 
 Onze borrelhapjes zijn verkrijgbaar vanaf 14.30 uur 

 
 
 
 
 
 

 


