
Kleine genieters
Geroosterde boterham met ham en kaas, geserveerd met ketchup  €    8,15

Huisgemaakte gehaktballetjes met verse friet, mayonaise en appelmoes
uit eigen tuin  €  12,10

Worstenbroodje van Mart’s Worstenbrood uit Reusel  €   3,95

Huisgemaakte kipkroketjes (3 stuks) met verse friet, mayonaise en 
appelmoes uit eigen tuin  €  10,15

Huisgemaakte nacho’s met gehakt, kaas en dips  €  9,40

Huisgemaakte rundvleesbitterballen (3 stuks) met verse friet, mayonaise
en appelmoes uit eigen tuin € 10,00

Huisgemaakte nacho’s vegetarische stijl  €   7,65

Schepijs, diverse smaken van ijsboerderij Fabor op een hoorntje, per bol   €   1,95

Diverse handijsjes (vraag ernaar bij de bediening)

Lekker voor bij de borrel
Onze kazen komen van De Ruurhoeve en De Walhoeve; de vleeswaren maken we van 
onze eigen Brandrode runderen en het Elshorst varken.

Plankje brood en knoflookbrood, met crèmes en kruidenboter   €  9,25

Plankje huisgemaakte pulled chickenkroketjes (6 stuks)  met brood en dips € 14,10

Plankje huisgemaakte rundvlees bitterballen (6 stuks) met brood en dips  € 14,10

Plankje huisgemaakte gehaktballetjes in kruidenjus (6 stuks) met brood
en dips    € 17,30

Plankje kaas en vleeswaren uit de streek met brood en smeersels  € 18,70

Plankje oesterzwambitterballen (6 stuks) met brood en dips  € 14,50

Huisgemaakte nacho’s met gehakt, kaas en dips  €  9,40

Plankje om te borrelen voor 2 personen; diverse kaas en vleessoorten, 
salades, brood, nootjes, olijven en smeersels  € 22,40

‘Bruine fruitschaal’ met 4 huisgemaakte pulled chickenkroketten, 4 huis-
gemaakte rundvleesbitterballen, 4 oesterzwambitterballen en dips     € 18,80

Weekend wisselmenu
In de weekends, van vrijdag tot en met zondag, serveren we naast de keuze 
uit de menukaart een speciaal driegangenmenu, dat te bestellen is vanaf 
17:00 uur.  Vraag ernaar bij de bediening. Prijs p.p.             € 26,50

Huisgemaakt gebak
Bosbessen cheesecake         €  4,65

Abrikozen linzenvlaaitje volgens Limburgs recept    €  4,65

Appel kruimeltaart           €  4,65

Karamel slice           €  3,10

Huisgemaakte desserts:
Bokkenpootjes parfait          €  7,90

Mokka schuimijstaartje        €10,75

Semifreddo van Limoncello en citroentijm     €11,50

Zoete verleiding, proeverij voor twee personen    €17,35



Salades 
Geserveerd met vers brood van ambachtelijke bakkerij Van Heeswijk en kruidenboter

Salade van chioggia biet, waterkers, witlof met blauwschimmelkaas, 
pistachepitten en appel- peren stroop  € 19,90

Salade van witlof, gerookte zalmsnippers, rode uienringen en 
yoghurt-dille dressing  € 23,80

Salade carpaccio met truffelmayonaise, duizenddagenkaas, pittenmix 
en rucola € 16,20

Salade van dungesneden gemarineerde entrecote met 
citroenmayonaise, gebakken champignons en spekjes    € 18,70

Soepen
Geserveerd met vers brood van ambachtelijke bakkerij Van Heeswijk en kruidenboter

Bloemkool kerriesoep met knoflookcroutons  €  7,30

Koolraapsoep met miso en een crème van doperwten en munt  €  7,30

Soep van het moment €  7,30

Hoofdgerechten
o.a. bereid met vlees van onze eigen Brandrode runderen

Stoofpot Voor Anker, langzaam gegaard op de Green Egg met 
een ovenschoteltje van knolselderij   € 20,30

Hamburger Onze Jan, geserveerd op een vers gebakken Italiaanse bol 
met huissalade, rode uiencompote en verse friet € 19,70

Gegrilde kipspies met een saus van gerookte paprika en tomaat, met 
verse friet en salade  € 20,30

Sukade in een saus van gepofte pompoen en kokos, geserveerd met 
zoete aardappelfrites uit de oven   € 21,70

Gamba’s met gegrilde groenten, saus van verse rucola pesto, gegratineerd 
met Parmezaanse kaas met verse friet en salade  € 21,95

Braadlapjes, langzaam gegaard in een romige saus van champignons 
en truffel met verse friet en salade € 20,30

Spareribs van het Krull varken met Voor Anker saus, verse friet en salade   € 21,95

Langzaam gegaarde rib eye in een saus van zongedroogde tomaat en 
olijven met verse friet en salade  € 23,20

Vegetarische proeverij; laat je verrassen door een selectie van onze 
hartige taarten   €20,30

Gegrilde biefspiesjes met Mexicaanse dip en verse friet en salade  € 22,75

Hachee  Voor Anker-style met verse friet en salade € 20,30

Broodgerechten
Ambachtelijk brood van Bakkerij Van Heeswijk. Dagelijks vers afgebakken in eigen keuken

Truffelomelet met carpaccio van ons eigen rund, rucola en
duizenddagenkaas         € 16,50

Boerenbrood met baba ganoush en gegrilde courgette, paprika, verse 
spinazie en noten  €  12,40

Sandwich van gerookte makreel en een spread van avocado en forel 
met citroenmayonaise  € 16,85

Warm bladerdeeghart Voor Anker met gehakt van ons eigen rund, 
gegratineerd met kaas, geserveerd met Voor Anker dip en salade  €  14,35

Rode bietenwrap met dun gesneden gemarineerde entrecote, 
citroen/knoflook-crème en raapstelen  €  14,50

Club sandwich van huisgemaakt gebraden gehakt met doperwten, 
muntcrème, eisalade, augurk en rucola  €  11,45

Gegrilde tosti triple met geroosterde paprikacrème, rode uiencompote, 
rosbief, spinazie en mozzarella geserveerd met Voor Anker dip  € 14,80

Flammkuchen met groene kruidencrème , prei, spekjes, champignons, 
kip en cashewnootjes  € 17,70

Streekplankje met een soepje, kleine hamburger, sandwich 
geitenfenegriek brie en een hartige taart € 17,95

Stokbroodje Italiano met gehakt, verse rucola, pesto, gegrilde 
groentes gegratineerd met Parmezaanse kaas  €  11,40

Clubsandwich met blauwschimmelkaas, vijgen, pistachepitten en 
een stroop van appel en peer     €  14,90

Voor als je niet kan kiezen: een proeverij om te delen:
Lunchplank vanaf 2 personen te bestellen: warme gerechtjes uit onze vitrine
en koude gerechtjes uit de streek en van ons eigen landgoed                  € 18,95 p.p.

Voor als je niet kan kiezen: een proeverij om te delen:
Dinerplank voor 2 personen: gezellige en lekkere gerechtjes uit onze 
streekkeuken              € 20,95 p.p.


