
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op ’t Geertje vind je koeien, geiten en varkens. Vertoevend in een gezond 

leefklimaat voorzien zij ons van natuur zuiver melk -waar wij weer 

heerlijke kaas, yoghurt en karnemelk van maken- en natuur zuiver vlees.  

Deze producten zijn natuurlijk terug te vinden in onze menukaart. 

Elke maandag, woensdag & vrijdag 

maken wij op traditionele wijze 

boerenkaas van onze biologische 

geitenmelk en koeienmelk. 

Ons erf staat vol met fruitbomen en 

struiken. Hier maken wij gelei van. 

Lekker op de pannenkoek! 

Elke week maken wij yoghurt en 

karnemelk van onze biologische 

koemelk. 

 

Wist je dat onze verse  

koemelk wordt gebruikt 

voor de chocolademelk 

en koffie verkeerd? 

 

Wist je dat bakkerij ’t Watertje  

onze broodjes bakt en ijsboerderij  

de Jong onze geitenijs maakt?  

Geertjes rauwmelkse kaas 

Geertjes gelei 

Geertjes yoghurt & karnemelk 

 Dranken 
 kopje koffie / thee     € 1,90 

verse muntthee met honing         € 2,95 

boeren bakkie (koffie verkeerd)                              € 2,40 

warme chocolademelk   / met slagroom               € 2,75 

/ €3,50 
           (gemaakt van onze biologische koeienmelk) 

 

Zuivel 
beker Geertjes karnemelk                                     € 1,50 

Geertjes vruchtenyoghurt                                         € 2,75 

boerenadvocaat met slagroom      € 3,75 

Pure vruchtensappen 
glas: appelsap, perensap en appel-vlierbessensap    € 2,00 
     

druivensap wit en rood  (biologisch)      € 2,75 

flesjes sap: appel, appel-peren,        € 2,25 

          appel-kers en sinaasappel 

boerenkracht: appel-framboos of appel-blauwe bes   € 3,00 

(energiedrank op natuurlijke basis met ginseng)            

Frisdranken 

glas:    cola, cola light, sinas, 7-up, cassis     € 1,90 

    en ice-tea prik      

blikje:    cola, cola light, sinas, ice tea groen / prik € 2,50 

               ice tea            € 2,75 

flesje:   spa blauw / spa rood       € 2,50                                 

pakjes:   fristi, chocolademelk, wicky aardbei     € 1.75  

     en wicky fruit     

 alcoholvrij bier (Amstel), radler 0%                 € 2,95 

 

 



Lunch 
  

Pistoletjes van bakkerij ’t Watertje in Zoeterwoude   

bruin meergranen of wit  

  

jonge koeienkaas, oude koeienkaas,       

jonge geitenkaas, oude geitenkaas,      

gekookt scharrelei of boerenham        € 4,50 

   

pistoletje ham/ kaas          € 4,95 

pistoletje geitenbrie           € 5,50 

pistoletje zachte geitenkaas met honing       € 5,50 

pistoletje gezond (ham, kaas, ei, boeren dip)      € 5,95 

pistoletje uit de oven met spek,geitenbrie en honing  € 6,25 

         

Wit zacht bolletje          

kaas, ham, scharrelei, appelstroop of jam       € 2,50  
      

Uitsmijter    

2 boterhammen, 2 eieren, ham en kaas                       € 5,95 

  

Geertjes tosti’s 
tosti ham en kaas         € 3,50 

tosti kaas          € 3,50 

tosti geitenbrie/ ham             € 4,50 

  

Pannenkoeken 
pannenkoek naturel          € 4,95 

pannenkoek met Geertjes appelgelei      € 5,50 

pannenkoek met nutella        € 5,50 

pannenkoek kaas         € 5,95 

pannenkoek spek         € 5,95 

pannenkoek kaas en spek        € 6,50 

pannenkoek geitenijs en slagroom        € 7,25 

 

 

 

 

 

Geertje’s  biologische kaasplateau’s 
bordje met 4 soorten kaas    € 5,50  

kaasplankje met 6 soorten kaas   € 7,95 

brood en kruidenboter    € 3,50 
  

luxe kaasplateau met bijzondere stukjes kaas, €15,00 

kruidenboter en brood. 2 tot 4 personen  

   

Boeren borrel plateau (2 tot 4 personen)  €20,00 

Stokbrood met boerendip, diverse soorten kaas,  

nootjes, tomaat en worst 

  

Snoeperij 
  

vanillecake, kruidcake, chocoladecake    € 2,00 

gevulde koek        € 2,00 

appeltaart/ met slagroom      € 2,75/ € 3,50 

chocoladerepen        € 1,25 

Chips paprika, naturel en nibbits     € 1,25  

  

Geitenijs  
gemaakt op de boerderij 

  

vanille, aardbei, chocolade, banaan, pistache, stracciatella 

en citroen 

  

€ 1,50 per bolletje 

€ 0,50 toefje slagroom 

€ 0,25 spikkels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


