
VOOR DE KLEINTJES

Bekijk onze menukaart en bestel direct via de QR-code op tafel. Kom je er niet uit? Vraag dan om hulp door even naar ons te zwaaien. We helpen je graag! 

SMAKELIJK ONTBIJTEN & LUNCHEN  

DRIE OP EEN (R)EI: ROEREI OF SPIEGELEI 7,5 
3 vrije uitloop eitjes met ham, kaas of spek 
(of gewoon lekker allemaal) 

AMERIKAANSE PANNENKOEKJES (3 STUKS) 7,5
Vers gebakken met dikke room en bosvruchten
compote

MIEN’S MOEDERS WENTELTEEFJES (V)  7,5
Van brioche brood met kaneel en licht gezoete
dikke room

SOEP & QUICHES

HUISGEMAAKTE QUICHE (V) 3,5 
Dagelijks vers, we vertellen je graag wat er vandaag
gemaakt is. Met soep én groene salade  9,5

MIEN'S RAMEN SOEP  5,50
Met spelt-noodles, gekookt eitje, boontjes en bosui

GEROOSTERDE PAPRIKA SOEP (V) 5,50 
Met heel veel paprika en tomaat 

TOSTI MET HEEL VEEL KAAS (V)  7 
In roomboter gebakken met rode ui en
romescosaus of ketchup van de Ketchupfabriek.
Ook met Achterham +1

BROODJE VERSE WORST  8
Verse worst op een briochebroodje met
huisgemaakte zoetzure witte kool, uien-mayo en
krokante uitjes

KROKETTEN OP BROOD  7

Met Zuthense mosterd 
Rundvlees of oesterzwammen (V) 

MIEN’S BURGER 11 

Op een briochebroodje met uitgebakken bacon,
gebakken ui en witte koolsalade. Geserveerd met
friet en mayo

dubbeldoel-koe of falafel (V)

ONZE KLASSIEKERS

Ons brood wordt dagelijks vers gebakken door onze huisbakkers Bert
en Marie Ten Have uit Silvolde, veelal met lokale granen. Kies voor
bruin, wit of glutenvrij (op basis van gefermenteerde bonen).  

BEGIN DE DAG GOED

HEERLIJKE HAVERMOUT (V)   6,5
Havermout van met volle verse melk,
zomerfruit en huisgemaakte vlierbessiroop

SCHUIF AAN BIJ MIEN
Voor een lekker ontbijt met vers brood en
croissantje, lokale kazen en vleeswaren,
boerenyogurt met granola, glaasje jus
d'orange en koffie of thee. 

Dagelijks tussen 8.00 en 10.30 in onze
eetkamer. Gegarandeerd een plekje? Bel van
tevoren! 

ACHTERHOEKS BROOD 

GEROOKTE MAKREEL IN 'T GROEN  8,5
Met groene boontjes en tomaatjes, krokante kappertjes en
tuinkers-mayo

KLASSIEKE CAPRESE (V) 8,5
Met tomaatjes, buffelmozzarella, basilicum-mayo en
pompoenpitjes 

KLEVERIGE KIPPENDIJ 9,5
Met zoetzure koolsalade, krokante uitjes en chili-limoen
mayo

GROENVOER

SALADE MET KIPPENDIJ EN ZOETZURE WITTE KOOL 10,50
Met sla, krokante uitjes en chili-limoen mayo

SALADE VAN QUINOA & MAKREEL  12,50
Met quinoa en sla, groene boontjes en tomaatjes 

SALADE MET BUFFELMOZZARELLA EN TOMAAT (V) 10,50 
Met sla en sappige tomaten, buffelmozzarella, basilicum-
mayo en pompoenpitjes 

#Comfort: Pulled chicken, zoetzure kool &
koriander 

#Krokant: Met huisgemaakte kaassaus,
tomaten-salsa en bosui (V)

#Slow: Met rendang van dubbeldoel-koe, atjar
en gefruite uitjes 

SMERIG LEKKERE FRIETEN 9,5 

Bruine boterham met jam en boter  2,5

Broodje knakworst of knakwortel (V) met
geroosterde uien-mayo en krokante uitjes 4

Dikke pannenkoekjes om zelf te versieren 4

Prik mee met je ouders en vraag ons een
boevenbordje 0 

Kinderfrietje met mayo en groentenstengels 3

Bordje Speltpasta met bolognese saus en
groentenstengels 5

Proefstokjes met kaas, tomaat en 2 soorten
ballen 4 

PLATTE BRODEN (UIT DE OVEN)

ZWAMBOON -GROENTEN-SMAAKBOM (V) 9,5
met gemarineerde cherrytomaatjes, rucola, pompoenpitjes,
chermoula en uien-mayo 

PLAT BROOD MET GEITENKAAS VAN BERT (V) 8,50
En hummus, groene boontjes en verse munt

PLAT BROOD MET GECONFIJTE EEND 8,50
Ook met geroosterde aubergine, koriander en hangop 



Bekijk onze menukaart en bestel direct via de QR-code
op tafel. Kom je er niet uit? Vraag dan om hulp door even

naar ons te zwaaien. We helpen je graag! 

GEZELLIG BORRELEN 

SMERIG LEKKERE FRIETEN 9,5 

COMFORT
Pulled chicken, zoetzure kool & koriander 

 
KROKANT

Met huisgemaakte kaassaus, tomaten-salsa 
en bosui 

 
SLOW

Met rendang van dubbeldoel-koe, atjar 
en gefruite uitjes 

 

Ons favoriete moment van de dag! 
Bij een goed glas wijn of een fijn biertje hoort iets
lekkers. We hebben onze lekkerste lekkers voor je op

de kaart gezet. 

EEN PORTIE BALLEN! 7,5
8 bitterbitterballen of oesterzwamballen met
Zutphense mosterd 

BROOD MET DIPS 5
Lekker met boerenboter en huisgemaakte dips

AMBACHTELIJKE CHARCUTERIE 9,5
Proef de lekkerste lokale vleeswaren met Mien's
piccalilly  

LOKAAL KAASPLANKJE 7.50 
Maak kennis met verschillende lokale kazen.
Geserveerd met Mien's mosterdfruit en brood

GROENTENTUINTJE 8,5
Proef de rijkdom van groenten. Extra lekker
met huisgemaakte dips 

MIEN'S BORRELBORD  14,50 P.P.
Brood met dips, ambachtelijke vleeswaren en lokale
kazen 

MIEN'S PROEFBORD 19,50.
Brood met dips, ambachtelijke vleeswaren,  lokale
kazen, 3 bitterballen en 3 oesterzwamballen 

PRIK EEN VORKJE MEE
DAGHAP MET GROENE SALADE 14,50
Vraag Mien naar de hap van vandaag 

LASAGNE MET GROENE SALADE 12,95
Kies voor onze klassieke lasagne of ga voor
vega met de lasagne met geroosterde paprika
en spinazie. 

BURGER MET FRIET EN SALADE 14,50
Op een briochebroodje met uitgebakken
bacon, gebakken ui en witte koolsalade.
Geserveerd met friet, mayo & groene salade 

Volg ons ook online op Facebook/vanmien & Insta/vanmien 

HOE MEER JE WEET 
HOE LOKALER JE EET! 

Het leven is te leuk om te wachten...
Pas als je het proeft, kom je er

achter hoe veel lekkerder lokaal
eten is. En ook leuker, duurzamer

en gezelliger!
Om deze - en meer - redenen vind

je de producten van lokale
vakmensen op onze menukaart en

in de winkel:
 

Groenten en pompoenpitten van
Gert uit de Heurne, groenten en

fruit van Ivo uit Hummelo,
buffelmozzarella van Anita uit
Zevenaar, witflora kazen van
Christine uit Zevenaar, harde

kazen van Johannes uit Lievelde,
varkensvlees van

buitenleefvarkens van Roos &
Sander uit Etten, rundvlees van

dubbeldoel-koeien van Ronald uit
Hummel, Zuivel en kazen van

Arjen uit Geesteren, biologiosche
havermout en quinoa van Winny
uit Lochem, geitenkaas van Bert
uit t Woold, granen van Jan uit

Silvolde, brood van Bert &Marie
uit Silvolde, eitjes en honing van
Roy uit Doetinchem, appelsappen

van Tom & Monique uit Rha....  
 

. . .en dan is het lijstje nog niet
compleet. Neem vooral een kijkje

in onze eetwinkel, daar vind je
deze fantastische producten ook! 


