Koﬃe
Koﬃe cafeïne vrije
Koﬃe verkeerd
Koﬃe met slagroom
Cappuccino
Latte macchiatto
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiatto

2,50
2,60
2,75
3,00
2,65
2,90
2,70
4,00
3,00

Warme chocolademelk

2,85

Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

2,50
3,35
3,35

onze theesmaken: juicy peach,
earl grey twist, green jasmine,
wild forest fruit, green lemon,
morrocan mint, morning breakfast,
white red fruits, classic rooibos

Tafelwater Spa blauw/rood 0.75L
Spa blauw / rood
Coca cola /light/zero
Fanta /cassis/sprite/bitterlemon
Ice tea /ice tea green
Rivella
Ranja grenadine
Appelsap/tomatensap
Verse sinaasappelsap
Melk
Fristi/chocomel

4,95
2,60
2,60
2,60
2,80
2,75
1,50
2,80
3,50
2,00
2,75

VOOR BIJ DE KOFFIE
VOOR BIJ DE BORREL

Appeltaart
Lemonpie
Stoofperen cheesecake

4.50
4.75
4.75

Red velvet cookie
Oatmeal cookie
Peren karamel cake
Blue berry muﬃn
Mini appelnotentaartje
Carrotcake
Brownie met pecannoten

2.00
2.00
2.75
3.25
3.25
3.50
3.50

Worstenbroodje

3.00

Luikse
Luikse
Luikse
Luikse

3.00
3.50
3.75
4.00

Wafel
Wafel
Wafel
Wafel

met slagroom
met roomijs
met kersen

Broodje met smeersels

8

Kruidenboter | pesto.

Bitterballen

8

8 stuks

Nacho’s

10

Tomatensaus | Cheddar kaas | zure room.

Voor jong & oud

10

8 stuks
Old Amsterdam bitterbal | Goudse kaassouﬄé.

Bittergarnituur

6 of 12

stuks

5 / 10

Borrelplank

13

Kaas | charcuterie.

Huisgemaakte borrelhapjes (2personen)
(Gerookte paling bitterbal, zalmtartaar hapje,
krabscone en een pulled pork loempia)

21

LUNCHKAART

op tap

Hertog jan 0.25l
Hertog jan 0.5l
La Trappe wit
La Trappe dubbel
Wisseltap

van 11:00 tot 16:00 uur

3,50
7,00
4,75
5,25
5,00

TOSTI´S
Klassiek

7

Jong belegen kaas | boerenbeenham.

Caprese

8

Mozzarella | zongedroogde tomaat | pesto.

Zalm

9

Gerookte zalm | kruidenroomkaas.

La
La
La
La

Trappe
Trappe
Trappe
Trappe

Blonde
Quadruppel
Tripel
Isidor

Liefmans fruitesse
Duvel
Chaamse Trippel
Zundert
Wisselﬂes

4,25
5,25
5,25
5,50
4,50
5,50
5,75
6,25
5,25

BROODJES
Boeren eiersalade

9

Gebakken spekjes | uiringen.

Gemarineerde zalm

11

Garnaaltjes | garnituur.

Serrano & Scampi

11

Gerookte ham | scampi tempura | mango salsa.

La Trappe Nillis 0.0
Hertog jan 0.0
Amstel 0.0 Radler lemon

4,50
3,00
3,00

Rundercarpaccio

12

Molenaarsbrood | oude kaas | truﬀel mayonaise.

Rondje IJsselmeer

13

Brioche | gerookte paling | gerookte zalm | garnalensoep.

SANDWICHES
Pierre Jean,

Colombard & Chardonnay
Franse witte wijn met aroma´s van geel fruit.

4,50

Pierre Jean,

Grenache
Deze Franse rosé met een zachte smaak van rode vruchten. 4,50

Pierre Jean,

Merlot & Cabernet Sauvignon
Deze Franse rode wijn met aroma´s van vruchten.

4,50

Vegetarische stapelaar
Molenaarsbrood | Bavels kaas | komkommer
tomaat | groententapenade | mesclun.

14

Beum stapelaar
Toast | gerookte kip | cocktailsaus |
gerijpte kaas | bacon | eiersalade.

15

PANINI´S

SUGGESTIES UIT DE KEUKEN

Brie

Boswachterslunch

12

8

Bacon | pecan noten | honing | rucola.

Soep van de dag | broodje scharrelei salade |
rundvleeskroket | uitsmijtertje ham en kaas.

Tuna melt

Moestuinlunch

9

Tonijnsalade | rode uitjes | Cheddar.

12

Soep van de dag | broodje scharrelei salade |
groente kroket | uitsmijtertje kaas.

Smoske

10

Gerookte kip | tomaat | ijsberg | pesto | Bavels pikant.

Zilte lunch

14

Soep van de dag | broodje tuna melt |
garnalenkroketje | uitsmijtertje gerookte zalm en kaas.

SOEPEN

WARME BROODJES

Tomatensoep

6

Hollandse tomaten | cherrytomaatjes.

Gemarineerde kip

Soep van de dag

Courgette | champignons | paprika

6

9

Vegetarische rendang

9

jackfruit | bosui | uitjes.

Onze soepen worden vergezeld door een broodbolletje

Groente kroketten (2

stuks)

Home made pulled pork

9
10

Procureur | bosui | zoet zure saus.

Rundvleeskroketten (2

stuks)

10

SALADES
Salade met notenkaas soesjes

14

UITSMIJTERS

15

Ham en kaas

Sla mesclun | witlof | stoofpeer | pecannoten.

Salade gemarineerde zalm
Salade carpaccio
Sla mesclun | pesto | oude kaas.

Onze salades worden geserveerd met brood en boter

11

Jong belegen boerderij kaas | boerenbeenham.

Sla mesclun | rode biet | appel | garnaaltjes

16

Bacon & champignons

12

Molenaarsbrood | Bavelse kaas .

Ondanks de nauwkeurige werkwijze van onze medewerkers, kunnen wij door de
complexiteit van onze keuken geen 100% garantie geven wat betreft allergenen.
Uiteraard stellen wij alles in het werk om dit zo goed mogelijk te verzorgen.

STEVIGE TREK
Groentenburger

16

Boerenkaas | kruidensaus | sla.

Zalmburger

17

Zalmﬁlet | komkommer zoetzuur |

kruidenkaas.

Broodje saté

17

Huisgemaakte kipsaté van kippendijen | satésaus.

Beumstoverij in een bol

17

Runderstoverij | La trappe | champignons.

Fish & Chips

18

Kibbeling | bataatfrietjes | tartaarsaus.

Grillburger

18

ZOETE AFSLUITERS

19

Noten & yoghurt

Runderburger | bacon | belegen kaas | burgersaus.

Biefstuk met brood

5

Banaan | maple syrup.

Hollandse kogelbiefstuk | rode port jus.

Carrot cake

5

Mascarponeroom | bloedsinaasappel roomijs.

Op verzoek serveren wij onze stevige trek gerechten
ook met friet.

Brownie
Toﬀeesaus |

5
boerenroomijs.

Crème bruleé van Baileys
Baileys | boerenjongensijs.

KINDERGERECHTEN
Tomatensoep

4

Hollandse tomaten | cherrytomaatjes.

Poﬀertjes

7

Poedersuiker | stroop.

Kinderboswachterslunch

8

Tomatensoepje | broodje bitterbal |
mini uitsmijter.

Pancakes

8

Marshmellows | fruit | vanille saus.

Kindersnack

8

Snack | verse friet | appelmoes | mayonaise.

Kabouter burger
Mini broodje hamburger met verse friet,
ketchup en een leuke verrassing.

9

5

DINERKAART
van 16:00 tot 19:00 uur

VOORGERECHTEN
Broodje met smeersels

8

Vegetarische gerechten

9

Groentenburger

Kruidenboter | pesto.

Crème brulée van geitenkaas
Springrolls met pulled pork

17

Boerenkaas | kruidensaus | sla.

Winterse salade | vijgentapenade.

Geitenkaas ravioli

9

Saus van zongedroogde tomaatjes | groenten.

18

Mango salsa | rode uiencompôte.

Gemarineerde zalm

11

Rode biet | appel | garnaaltjes.

Carpaccio

11

Rundvleescarpaccio | pesto | Parmezaanse kaas.

SOEPEN
Tomatensoep

6

Hollandse tomaten | cherrytomaatjes.

Soep van de dag

6

Vleesgerechten
Saté

18

Kippendijen saté | satésaus.

Onze soepen worden vergezeld door een broodbolletje

Grillburger

19

Runderburger | kruidenmayonaise | belegen kaas.

HOOFDGERECHTEN

Parelhoen met paddenstoelen

20

Eekhoorntjesbroodcrumble |groenten | px-saus.

Visgerechten

Biefstuk met rode port jus

Zalmburger

Aardappelrosti | groenten.

18

Komkommer zoetzuur | misomayonaise.

Fish & Chips

19

Ribeye

23

24

Pont neuf polenta | zwarte knoﬂook boter | groenten.

Kibbeling | ovenaardappeltjes | tartaar saus.

Ravioli met scampi

19

Groenten | langoustine schuim.

Saltimbocca van kabeljauw

20

Beurre blanc met paprika | groenten.

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet.

DESSERTS
Pain perdu

8

Vanille roomijs | pecannoten | karamelsaus.

Cheesecake van witte chocolade

8

Stoofpeer | stroopwafelijs.

Crème bruleé van Baileys

8

Baileys | boerenjongensijs.

Selectie van kazen
Rode port | notenbroodje.

13

Beum is een horecagelegenheid in de prachtige
bossen van Dorst. Daarnaast zijn wij ook een
leerwerkplaats voor mensen met een lichte
beperking en/of complex gedrag. Onze
leerlingen zijn afkomstig van diverse
zorgorganisaties en worden dagelijks onder
professionele begeleiding opgeleid tot
medewerkers in de horeca.
Voor onze leerlingen is ieder moment een
leermoment. Deze momenten kosten zowel onze
begeleiders als leerlingen meer tijd, wat
betekent dat u als gast soms wat langer moet
wachten.

