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 Viva vega 
  

 

Kom van eigen bodem 
 

 Uit de soeptrien soepkop €  6,75 

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

 
  

Groen op je bord 
 

Op vers gebakken boeren brood bruin of wit uit eigen bakkerij € 10,50 
Als salade met biologisch brood geserveerd   € 15,50 

 
 Jonkvrouwe Mathilde 

Biologische Heezer geitenkaas, stoofpeertje, aceto balsamico en 
pastinaak 

 
 Arabische twist 

Gegrilde aubergine met feta, peulvruchten en vadouvan humus 
 

 Hou je falafel 
Falafel balletjes met gekarameliseerde zilveruitjes, paprika coulis 
en gegrilde pompoen 

  
 
Tongelrese lunch       € 14,50 

Klein soepje, groente muffin, boerensnee belegd met champignon 
tapenade en gesmolten kaas 

 
Groente rendang       € 14,50 

Groentestoof met citroengras, limoen en kokos 
  
Kokette kroket ten vega       € 11,50 
Twee groente kroketten met boerenbrood, wit of bruin naar  
keuze, en mosterd mayonaise 

 
Burgerzaken        € 14,50 
Vegetarische hamburger met gegrilde aubergine, peulvruchten en  
piccalilly mayonaise, 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 boerenbrood bruin of wit uit eigen bakkerij €  11,50 
Als salade met biologisch brood geserveerd   €  16,50 

 
 Kiplekker 

Zacht gegaarde kippendij, geroosterde seizoengroente, 
bloemkool koekje en barbecuesaus 

 
 Trekkertrek 

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

 
 Mag het iets meer zijn? 

Gerookte meerval, seizoengroente, paprika coulis en knapperige 
kruiden croutons 

 
Kekke kroketten vlees       € 11,50 
Twee biologische vlees kroketten met boerenbrood, wit of bruin 
naar keuze, en mosterd mayonaise 

 
Ingeburgerd         € 16,50 
Biologische hamburger met kaas, spek van ‘de Blije Big’, gegrilde 
seizoengroente en barbecuesaus, geserveerd met boerenfriet 
 

 
 

In 1870 bouwde 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          € 9,00 
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 

 
Roerige tijden         € 11,75 
Roerei van biologische eieren met seizoengroenten en groene 
kruiden uit eigen tuin en biologische kaas, met wit of bruin 
boerenbrood 
 

Van Gogh struif 
Pannenkoek gemaakt van biologisch meel      € 9,00 
Met appel + € 1,50 
Met biologische spek van “de Blije Big” + € 1,50 
Met biologische kaas + € 1,50 

 
 

 Voor de kleine burger 
 

Kindersoepje         € 4,50 
Biologisch pannenkoekje        € 6,00 
Boerenboterham met biologisch spiegelei     € 6,00  
Boeren halve tosti met ham, kaas en paprikadip    € 6,00 
Boerenfriet met biologische kroket (vlees of vega)    € 6,50 

 
 
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 
 

Daar word je blij van          € 3,00 
Blij worstenbroodje met biologisch gehakt van “de Blije Big” 
in een jas van biologisch brood met piccalilly mayonaise 

 
Van de Schelft           € 3,00 
Vega worstenbroodje met een huisgemaakte champignon 

  vulling in een jas van biologisch brood met piccalilly mayonaise 
 
 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 

 
 Kraak en Smaak          € 7,50 

Tortillachips met kaas, aioli en paprikasaus 
Uitbreiden met biologische pulled porc    + € 3,00 

 
Zwaarbeladen          € 9,75 
Loaded fries met gegrilde groenten, kaas, biologische  
pulled porc en barbecuesaus 
 

 Puntzak boerenfriet en mayonaise     € 3,75 
  

Boerenbrood met smeersels en dip     € 5,25 
 
 Bioplankje met blokjes kaas, worst, olijven en zilveruitjes  € 7,50 
 
 
 Onze borrelhapjes zijn verkrijgbaar vanaf 14.30 uur 
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 Lekker d’r bij 
 
 

 Gebak 
Met zorg bereid door onze bakkers en deelnemers 

   
Seizoensflap        € 3,25  

     Ambachtelijke flappen met vulling uit het seizoen 
   
  Boerenspelt appeltaart (warm of koud)    € 4,25 
 Flinke dot slagroom                + € 0,75 

 
Luxe gebak        € 4,25 
Kijk voor het actuele aanbod in onze gebaksvitrine  

 

 Specials 
Voor de liefhebber een gevarieerd aanbod 

 
 Brabantse hoge thee  per persoon   € 23,50 

Inclusief glas prosecco      € 29,00 
 

Onze high tea is bereid met biologische ingredie nten, inclusief fair trade 
thee. U start met een heerlijk kopje verse soep, vervolgens serveren wij luxe 
belegde broodjes en hartige en zoete lekkernijen uit eigen bakkerij.  
Wij serveren de high tea vanaf twee personen, vooraf reserveren. 

 
 
  
 
 
 

De Wasvenboerderij 
gezien vanuit de 
schuur, schop 
genoemd.  
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 Warme Dranken 
 

 
 

 Koffie 
Wij serveren biologische, fair trade koffie uit eigen branderij 

 
Kop koffie        € 2,90 
 
Espresso        € 2,90 
 
Cappuccino        € 3,25 
 
Latte macchiato        € 3,35 
 
Koffie verkeer’t’       € 3,35 
 
Dubbele koffie of espresso      € 4,15 
 
Flat white        € 4,15 
 
Koffie decafé                 + € 0,50 
 
Sojamelk                 + € 0,60 
Biologische havermelk               + € 0,60  
 

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

 
Kop Numi  thee (vele authentieke smaken)    € 2,90 
 
Kop verse muntthee met honing      € 3,75 
 
Kop verse gemberthee met citroen    € 3,75 
 
Tijgerthee met verse munt, citroen en gember   € 3,75 
  

 

 Warme chocomelk 
Een dampende mok heerlijke chocolade 

 
Warme chocolademelk      € 3,50  
Flinke dot slagroom                + € 0,75 
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 Koude Dranken 
 

  

 Vruchtensappen 
  
  Schulp biologisch appelsap   glas  € 3,25 
  Schulp biologisch sap 

   Peer       flesje 20 cl € 3,25 
   Appel - vlierbes     flesje 20 cl € 3,50 
   Appel – aardbei     flesje 20 cl € 3,50 
   Appel – rabarber     flesje 20 cl € 3,50 
   Sinaasappel      flesje 20 cl € 3,60  

 

Water 
 
Karaf Brabant water met mint en citroen liter  € 2,50 

 
Earth Water Still of Sparkling   flesje 33 cl € 3,25 
       fles 75 cl € 6,00 

 
Earth Water ondersteunt duurzame waterprojecten in Azië en Afrika. 

 

Frisdranken 
 
Biologische frisdrank Naturfrisk 

    Cola       flesje 25 cl € 3,50 
   Frambozen      flesje 25 cl € 3,50 
   Tonic      flesje 25 cl € 3,50 
   Limonade (sinaasappel)    flesje 25 cl € 3,50 
   Lemonade (citroen)    flesje 25 cl € 3,50 
   Ginger Ale      flesje 25 cl € 3,50 
   Elderflower      flesje 25 cl € 3,50 
   Bitter Lemon (citroen en limoen)   flesje 25 cl € 3,50 

 
Bos Ice Tea op basis van rooibos, zonder prik 
   Original      blikje 25 cl € 3,50 
   Peach      blikje 25 cl € 3,50 
   Ginger Lime      blikje 25 cl € 3,50 
 
Voor iedere 2000 blikjes Bos Ice Tea wordt een rooibosboom gepland 

 
Biologische chocolademelk   glas  € 3,50 

 
Ranja        glas  € 1,50 
       karaf 1 liter € 5,00 
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 Wijnen 
 
 

 Huiswijnen 
  Per fles per glas 

 
Flor Blanco Naturel (huiswijn, wit, droog) € 22,50 € 4,50 
Een frisse, droge, lichte en toegankelijke Spaanse tafelwijn 
met prima afdronk. Veganistisch. 

 
 Casa Leon Blanco (huiswijn, wit, halfzoet) € 22,50 € 4,50 

Zacht zoete wijn voor wie niet van droog houdt, Spaanse Aire n druif  
uit de streek Lamancha. Veganistisch. 

 
 La Fête Rosé (huiswijn, rosé) € 22,50 € 4,50 

Een rose  met een elegante kleur, toegankelijke smaak met veel zacht 
rood fruit, romigheid en soepele afdronk. Druif Carignan, streek Gard. 

  
 Fiori Naturali Rosso (huiswijn, rood) € 22,50 € 4,50 

Krachtige rode Italiaanse wijn, geconcentreerd en rokerig van smaak. 
Met hints van pruimen, zwarte bessen en donker fruit. Veganistisch. 

 
 Pizzolato Prosecco Piccolo (wit, mousserend) flesje 20 cl € 6,50 

Fris zacht mousserende fruitige prosecco, neus vol karakter. 
 
 Va Bene Bianco Frizzante (wit, mousserend) fles 70 cl € 27,50 

Frisse prosecco met bloemige tonen als appelbloesem, maar ook  
rijp gekonfijt fruit. Veganistisch. Heerlijk om zo te drinken. 

 
 Vinnocente 0% (wit, mousserend) fles 70 cl € 27,50 

Sprankelende Duitse wijn, verfrissend en zeer ‘wijnig’. Door de lichte 
bubbels en gebalanceerde zuren mis je de alcohol niet. Veganistisch. 

 
 

 Al onze wijnen komen van goede biologische huize. 
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 Bieren 
 

 

Bieren van de tap 
 

Budels pils biologisch     5%  € 3,40 
Wasvenbier Streekgevlecht   8 %  € 4,50 
Wisseltap (vraag onze medewerkers)    € 4,50 

 
 

Bieren uit de fles 
 

Budels Malt Biologisch    0 %  € 3,60 
Budels Malty Dark biologisch   0 %  € 3,60 
Budels Radler malt biologisch   0 %  € 3,60 
Budels Witte Parel malt biologisch  0 %  € 3,60 
 
Budels Honingbier biologisch   4,5 %  € 3,60 
Budels Witte Parel biologisch   5 %  € 4,50 
Budels Weizen biologisch    5 %  € 4,50 
Budels Cappucijns Blond biologisch  6 %  € 4,50 
Budels Cappucijns Dubbel    6,5 %  € 4,50  
Budels Zware Dobber Triple biologisch  8,5%  € 5,95 

 

Stadsbieren uit de fles 
 
  

 Tot Streeks        5,4%  € 4,95 
 Fris lentebier met boekweit van onze natuurakkers 

en geroosterd in onze bakkerij 
  

 Frambosa fruitbier      5,4%  € 5,95 
 Een fruitbier met natuurlijke rode kleur en maar liefst 16,7% 

framboos. Dorstlessend door balans tussen fruit en zachte bitterheid.  
 

 Orchestra of Angels      6,3 %  € 5,95 
Zachte en romige IPA vol met tropische smaken afkomstig van  
een late dry hopping wat resulteert in een vriendelijke bitterheid. 

 

 Allure       7%  € 5,95 
American Pale Ale. Fruitig, grapefruit en limoen, met  
een aangenaam bittere afdronk door de vele hop. 
 

 Streekgevlecht       8 %  € 4,95 
 Een hoppige triple met ongemoute Dukato rogge van onze  

natuurakkers. Ter ondersteuning van onze verbrande Wereldboom.  
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 Tot slot 
 

 

Van de schop 
Naast onze menukaart bereiden onze koks iedere week extra gerechten 
met producten uit het seizoen. Kijk voor het actuele aanbod op onze 
schop in de gasterij.  

 

Groepen 
Voor groepen hebben wij tal van mogelijkheden: van bruiloft tot 
netwerkbijeenkomst en van condoleance tot personeelsfeest. In onze 
sfeervolle boerderij, authentieke Schop, Schelft of Hilde of onze 
groene tuinderij. Culinair genieten van onze diverse lunch- en ‘Green 
Egg’ dinerbuffetten en dessertbuffetten Wij geven u graag meer 
informatie.  

 

Openingstijden 
 

Gasterij 
    zomertijd: dinsdag t/m zondag   van 10 tot 18 uur 

   wintertijd: dinsdag t/m zondag  van 10 tot 17 uur 
 

Voor groepen en arrangementen zijn andere tijden in overleg mogelijk. 
 

Winkel 
 dinsdag t/m zaterdag    van 10 tot 16 uur 

 

 
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om te 
reserveren via onze website: wasven.nl, per mail: 
gasterij@wasven.nl of telefonisch: 040 - 787 07 07. 
 

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

 
 
 

Zin om te verrassen? In de gasterij en winkel zijn cadeaubonnen te 
koop, te besteden in het Wasven. Verantwoord lekker om te krijgen. 

http://wasven.nl/
mailto:gasterij@wasven.nl

