
AFHAALMENU

BAMMETJES   (11:00 - 16:00 uur)
Keuze uit wit of bruin brood
Bammetje carpaccio        € 10,75
met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Bammetje gezond          € 7,95 
met kaas, ham, sla, komkommer, tomaat en een gekookt eitje
Bammetje filet americain         € 7,95
met ui en een gekookt eitje
Bammetje geitenkaas uit de oven      € 7,95
met honing, walnoot en spek

SALADES
Salade gewokte gamba’s        € 14,50
met lente-ui en dungesneden paprika
Salade Rundercarpaccio        € 14,50
met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Salade geitenkaas          € 13,50
met notenmelange, honing en een balsamico dressing 

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio         € 11,50
met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Gerookte zalm         € 11,50
met witte asperge en een crème van dille
Lierderholtse hoedjes        € 7,50

PLATES
Spareribs Lierderhoeve met knoflooksaus     € 17,50
Gebakken zalmmoot met dillesaus       € 17,50
Runderbiefstuk met pepersaus       € 17,50
Varkenssaté met atjar, kroepoek en gebakken uitjes    € 15,-
Kipsaté met atjar, kroepoek en gebakken uitjes    € 15,-
Schnitzel met champignonroomsaus      € 14,50
Balgehakt uit de jus met zuur en mosterd     € 12,50

Alle bovenstaande plategerechten worden geserveerd 
met een salade, friet en mayonaise.



SNACKS
Patat     € 2,05 
Patat groot    € 4,10 

Vleeskroket    € 2,- 
Frikandel    € 2,- 
Lange lummel   € 3,10 
Bamischijf    € 2,10 
Kipcorn    € 2,15 
Knakworst    € 2,30 
Vietnamese loempia  € 1,80 
Kaassoufflé	 	 	 	 €	2,10	
Broodje hamburger speciaal  € 3,35 
Berehap	met	satésaus	 	 €	3,50	
Mexicano    € 2,50

Sauzen 
Fritessaus     € 0,50 
Curry ketchup    € 0,50 
Tomatenketchup    € 0,50 
Satésaus	 	 	 	 	 €	0,85	
Speciaal met curry ketchup   € 0,85 
Speciaal met tomatenketchup   € 0,85 
Oorlog     € 1,30 
Knoflooksaus	 	 	 	 €	0,85	
Joppiesaus     € 0,85

DRANKEN
Blikje drinken     € 2,50
(uitgezonderd Red Bull)

Het	is	mogelijk	om	gekoelde	flessen	wijn
 en speciaal bier af te halen

OVERIGE
Schepijs
Handijs
Coffee	to	go
Slush puppies
Appelgebak

Je kunt de maaltijden uitsluitend telefonisch
bij ons bestellen via 055 506 14 58.

   - Alleen betalen middels pin;
   - Houd minimaal 1.5 meter afstand van andere personen;
   - Drinken bestellen tijdens het wachten is niet toegestaan;
   - De maaltijd opeten in De Lierderhoeve 
      en bijbehorende terrassen is niet toegestaan.
   - Na ontvangst van je bestelling moet je direct het pand verlaten;
   - Er mogen niet meer dan 4 mensen tegelijk binnen zijn. 
  Wanneer er al vier gasten aanwezig zijn, wacht dan a.u.b. even buiten.

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 20:30 uur
  Zaterdag en zondag:  09:00 - 21:00 uur

.


