Hoofdgerechten
Kempisch stoofvlees

€ 9,75

Gehaktbal in jus

€ 9,50

Spek uit de oven

€ 9,50

Ribbetjes

€ 13,95

Volgens oud Hollands recept
Met bosbessen, honing en eigen kruidenmelange

Zalmfilet

Gegaard in roomboter en verse tuinkruiden

Beste gast,
€ 12,95

Vraag naar onze vegetarische mogelijkheden
De gerechten worden geserveerd met oerbrood
en groente passend bij het seizoen
Snacks
Portie bitterballen/mixgarnituur
8 stuks
12 stuks
20 stuks

Puntzak frites
Kroket/frikandel/kaassoufflé
Nagerecht
Belgische suikerwafel

Menu

€ 3,50
€ 5,00
€ 8,00
€ 2,50
€ 2,00

Met bosbessenjam of nutella
en slagroom

€ 3,75

Met vanille ijs, chocoladesaus
en slagroom

€ 4,75

Met vanille ijs, vers fruit
en slagroom (indien voorradig)

€ 5,75

We vinden het fijn dat u ervoor hebt gekozen onze Herberg te
bezoeken.
We heten u dan ook van harte welkom!
D’n Herberg ligt midden in boswachterij De Kempen, in het
gehucht Witrijt.
Het is de ideale aanlegplaats voor de fietser en wandelaar die
houdt van rust, natuur, gastvrijheid en
ouderwetse gemoedelijkheid.
U kunt bij ons terecht voor eerlijke en natuurlijke gerechten,
waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van ambachtelijke
streekproducten.
Alles wordt vers en met aandacht voor u bereid.
We hopen dat u zich, net als wij, thuis zult voelen op dit mooie
plekje.
Geniet ervan!
Frank, Aletty en Teun Schilders en medewerkers
Witrijtseweg 15 5571 XJ Bergeijk
T: 0497 514698 / info@sbp.nl / www.dnherberg.nl

Koffie & thee

Salade & soep
Salade kruidenkaas

€ 8,95

Kipsalade

€ 2,75

sla met croutons, boerenspek, kip
en een kaasdressing

€ 8,95

€ 3,50

Brood met huisgemaakte kruidenboter
Groentensoep
Dagsoep

€ 2,00
€ 4,25

Koffie / espresso
Cappuccino / koffie verkeerd
Koffie D’n Herberg
met likeurtje
Twistea
een thee beleving
Warme chocolade
van Nutricia

€ 1,75
€ 2,00
€ 3,00

Grootmoeders appeltaart
vers uit eigen keuken

Frisdrank

Lipton Ice tea
Chaudfontaine rood/blauw
Coca cola/Coca cola Light
Fanta orange/Fanta cassis
Sprite
Bitter lemon/tonic
Jus d’orange/appelsap
Fristi/Chocomel (koud)
Ranja

Bier & wijn

Jupiler
Budels Biologisch
Budels Biologisch malt
Budels Honing bier
Budels Radler
Budels Batavier
Budels Witte Parel
Leffe blond/bruin
Wijn
Wit/Zoet wit/rood/rosé
Port ruby
Schrobbeler
Likeur
Café Marakesh/Koffiekaatje

€ 2,25

€ 2,10
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,75
€ 2,75
€ 3,75
€ 2,75
€ 3,25

sla met tomaat, heidehoning, komkommer en ui
geserveerd met een homp brood

Lunchgerechten
Oerbrood kaas of ham

€ 4,95

Oerbrood Brabants spek

€ 6,95

Sandwich gezond

€ 7,95

Kempische tosti

€ 4,95

Tosti “te groot”

€ 7,95

Uitsmijter “D’n Herberg”

€ 7,50

Lekker’nei Puur natuur

€ 9,50

Twee kroketten

€ 5,95

Bourgondische ambachtelijke kroketten

€ 6,95

handgesneden oerbrood met kaas vd Ruurhoeve
of Kempische beenham
dun gesneden spek uit de oven met
gemarineerde sla en tomaatjes
3 sneden brood belegd met fenegriek kaas,
sla, tomaat, ham, komkommer en spek
met Ruurhoeve kaas en ham uit de Kempen
met frisse gegrilde salade
3 eieren met huisspek, ham en kaas
roerei met gewokte groenten en Ruurhoevekaas

geserveerd op oerbrood
geserveerd op oerbrood

