




Warme dranken

Koffie

Koffie 2,7
Deca koffie 2,7
Latte macchiato 3,5
Latte macchiato deluxe 3,7
karamel, hazelnoot of speculoos

Cappuccino 3,5
melk of slagroom

Verwenkoffie 10,5
koffie - taart - ijs - fruit
chocolade - likeur

Verse thee
Munt 2,9
Kamille
Zwart
Citroen
Groen
Rozenbottel
Sterrenmix
Gember 3,5

Melk
Warme chocomelk 3,5
Kannetje warme chocomelk 4,5
Warme hoevemelk 2,9
Kannetje warme hoevemelk 3,5
Warme melk met 4,9
huisgemaakt chocoblokje
Kannetje warme melk met 5,9
huisgemaakt chocoblokje

Speciallekes
Warme chocomelk of koffie 6,9
met likeur en slagroom
amaretto, grand marnier, cognac, advocaat
of baileys



Koude dranken

Frisdranken
Chaudfontaine 2,8
plat - bruis

Coca-Cola 2,8
Regular of zero

Fuze-Tea 2,8
Fanta 2,8
Gini 2,9
Tonic 2,9
Tönissteiner 3
Citroen, naranja, of vruchtenkorf

Tievis appelsap 3
Geperst van de appels op onze hoeve

Vers geperst sinaasappelsap 5,5

Wijnen en bubbels
Witte wijn - droog 4,9
Laurent Miquel Chardonnay

Witte wijn - zoet 4,9
Mondevin Muscat

Rode wijn 4,9
Laurent Miquel Cabernet Syrah

Rosé wijn 4,9
Hugues de Beauvignac

Prosecco - 200ml 7,9
Montelvini Master Brut

Prosecco - fles 27
Montelvini Master Brut

Bieren
Tafelbier 2,8

(donker, 1,35%)

Carlsberg 0,0 2,8
(blond, 0,0%)

Opsale 2,9
(blond, 5,5%)

Dorser Wild Wardje 4,3
(blond, 7%)

Dorser Hendr*hik* 4,3
(wit, 6%)

Kompel Pils 2,9
(blond, 4,8%)

Kompel l’Or Noir 4,9
(blond, 8,2%)

Kompel Bovengronds 4,3
(blond, 6%)

Kompel Ondergronds 4,3
(donker, 6%)

Wilderen Cuvée Clarisse 4,9
(donker, 9,2%)

Wilderen Kanunnik 4,9
(blond, 8,2%)

Wilderen Kriek 3,5
(3,5%)

Achel blond 4,9
(8%)

Achel donker 4,9
(8%)

Maaslenjer 4,9
(blond, 8,3%)

Geistinger Vinkenbier 4,3
(blond, 6,1%)



Cocktails
Sangria 8
Aperol spritz 9
Gin Tonic 12,50
Bulldog gin

Iets strafs
Witte porto 4,50
Rode porto 4,50
Jägermeister 3,50
Limoncello 4,50
Amaretto 5,50
Baileys 5,50



Kleine kaart

Croques
Croque monsieur 12
Croque monsieur 14,5
- met spek
Croque madame 13,5
biologische hoeve eitjes

Croque madame - met spek 16,5
biologische hoeve eitjes

Croque hawaï 14,5
Vers gesneden ananas

Croque hawaï - met spek 16,5
Croque videe 18,5
de beste die er is, gemaakt van
biologische hoevekip, met liefde gemaakt
door Tine

Groenten croque 13,5
tomaat - ui - kaas

Groenten croque madame 14,5
tomaat - ui - kaas - biologische

hoeve eitjes

Croque bolognaise 16
huisgemaakt met ons biologisch
rundvlees en lekkere groentjes

Enkele croque -2

Goed gevulde broodjes
Hesp - groentjes 7,5
Kaas - groentjes 7,5
Hesp - kaas - groentjes 8,5
Omelet - spek - groentjes 9
Club Tievis 10,5
hesp - kaas - spek - groentjes

Salades
Boordevol groenten 16
salade - groente mengeling -
gebakken appel - mix van noten -
honing-mosterd dressing

Frisse salade 17
salade - groente mengeling -
vers fruit - mix van noten - olijfolie

Salade geitenkaas 21
salade - groente mengeling -
geitenkaas - spek - gebakken appel -
honing-mosterd dressing

Salade scampi 23
salade - groente mengeling -
gebakken scampi - spek - dressing

Salade Tievis 22
salade - groente mengeling -
gemarineerde rundssaté van
biologisch rundvlees - dressing

Soep
Soep van de dag 7,5
huisgemaakt - boordevol groenten

Eiergerechten
Pannetje spek en ei 12,5
biologische hoeve eitjes

Omelet natuur 8
biologische hoeve eitjes

Boerenomelet 14,5
biologische hoeve eitjes - ui -
spek - hesp - champignons

Omelet met 13
lekkers uit de tuin
biologische hoeve eitjes - ui -
paprika - tomaat - courgette



Boerenkost
Uitsmijter 10,5
Huisgemaakte videe 15,5
de beste die er is - gemaakt
van biologische hoevekip -
met liefde gemaakt door Tine

Boerenpannetje 12,5
van oktober tot april
bloedworst - gebakken appel -
huisgemaakte confituur

Hamburger 19
biologisch rundvlees - sla -
kaas - spek - mayonaise

Boekweitkoek met stroop 8,5
Boekweitkoek met spek 10,5
en stroop
Boekweitkoek met appel 10,5
en bruine suiker
Boekweitkoek met appel, 12
spek en stroop

2 boekweitkoeken +5
Glutenvrije boekweitkoek +2

Voor de kleinste eters
T.e.m. 12 jaar

Croque uit het vuistje 5,5
1 croque met mayonaise of ketchup

Croque uit het vuistje 7,5
2 croques met mayonaise of ketchup

Klein tasje soep 5
Dagsoep

Klein “videeke” 11
de beste die er is - gemaakt
van biologische
hoevekip - met liefde gemaakt door Tine



Zoet

Gebak
Vlaai van de dag 3/4
Huisgemaakte taart Dagprijs
Warme appelstrudel 6,5
Warme appelstrudel met ijs 8,5
Warme appelstrudel met ijs 9
en slagroom

Pannenkoeken
Pannenkoeken 9

Kies je favoriete topping

Suiker +1
Bloemsuiker, witte of bruine suiker

Nutella +1
Tievis hoevestroop +1
Huisgemaakte confituur +1
Smaak van de dag

Ijs +2
Chocoladesaus +1,5
Slagroom +1
Gemengd fruit +3,5
Aardbeien +4
enkel juni tot september

Blauwe bessen +4
enkel juli tot augustus

Enkele pannenkoek -2

Speciallekes

Pannenkoek 12,5
met spek en stroop

Pannenkoek 13,5
met gebakken appel en kleine spekjes

Pannenkoek 12,5
met gebakken appel en suiker

Pannenkoek banana split 17
banaan, ijs, chocoladesaus, slagroom

Pannenkoek 12,5
warme krieken



Huisgemaakte wafels
Wafel 9

Kies je favoriete topping

Bloemsuiker +1
Ijs +2
Chocoladesaus +1,5
Slagroom +1
Gemengd fruit +3,5
Aardbeien +4
enkel juni tot september

Blauwe bessen +4
enkel juli tot augustus

Speciallekes

Wafel banana split 17
banaan, ijs, chocoladesaus, slagroom

Wafel 12,5
warme krieken



Ijs

Ijscoupes
Dame Blanche 8,5
3 bollen vanille ijs, warme
chocoladesaus, slagroom

Dame Noire 8,5
3 bollen chocolade ijs, warme
chocoladesaus, slagroom

Stracciatella Blanche 8,5
3 bollen stracciatella  ijs, warme
chocoladesaus, slagroom

☀Bianco Blanche
8,5

3 bollen witte chocolade  ijs, warme
chocoladesaus, slagroom

Praliné 8,5
3 bollen vanille ijs, karamelsaus,
slagroom

Bresilienne 8,5
3 bollen vanille ijs, karamelsaus,
bresilienne nootjes slagroom

Kokos 8,5
3 bollen vanille ijs, kokosschilfers,
warme chocoladesaus, slagroom

Advocaat 9
3 bollen vanille ijs, advocaat, slagroom

Banana Split 12,5
3 bollen vanille ijs, banaan, warme
chocoladesaus, slagroom

Banana Split Royale 12,5
3 bollen vanille ijs, banaan, advocaat,
slagroom

Banana Split Royale Deluxe 13,5
3 bollen vanille ijs, banaan, chocoladesaus,
advocaat, slagroom

Vers fruit 11,5
3 bollen vanille ijs, vers gemengd fruit,
aardbeiensaus, slagroom

☀Aardbeien 11,5
juni tot september
3 bollen vanille ijs, verse aardbeien,
slagroom

☀Aardbeien Royale 12
juni tot september
3 bollen vanille ijs, verse aardbeien,
huisgemaakte aardbeiensaus, slagroom

☀Blauwe bessen 11,5
juli tot augustus
3 bollen vanille ijs, verse blauwe bessen,
slagroom

☀Blauwe Bessen Royale 12
juli tot augustus
3 bollen vanille ijs, verse blauwe bessen,
huisgemaakte blauwe bessensaus,
slagroom

☀Woudvruchten
11,5

juni tot augustus
1 bol vanille, 1 bol yoghurt-bes, 1 bol
aardbei, vers rood fruit, huisgemaakte
aardbeiensaus, slagroom

Tutti Frutti 12,5
3 bollen vanille ijs, verse meloen en ananas,
choco dipsaus, slagroom

Speculaas 10,5
2 bollen speculaas ijs, 1 bol vanille,
speculaascrumble, speculaassaus,
slagroom

Tiramisu 12,5
1 bol Tievis krokant, 1 bol vanille ijs,
1 bol mokka ijs, baileys en slagroom

Notenbalk 9,5
2 bollen Tievis krokant, 1 bol vanille ijs,
notenmix, karamelsaus, slagroom

Krieken 10,5
3 bollen vanille, warme krieken, slagroom

☀Krieken Royale 11,5
2 bollen kersen ijs, 1 bol vanille ijs,
warme krieken, slagroom

Schwarzwald 12
3 bollen vanille ijs, warme krieken,
warme chocoladesaus, slagroom

Chocolade koekjes 10



2 bollen chocolade ijs, 1 bol vanille ijs,
warme chocoladesaus, koekjes, slagroom

☀Mon Cheri 12
1 bol kersen ijs, 1 bol vanille ijs,
1 bol chocolade ijs, kersensaus,
choco dipsaus, slagroom

Mokkafee 8,5
3 bollen mokka ijs, choco
dipsaus, slagroom

Tievis 10
2 bollen Tievis krokant, 1 bol vanille ijs,
bresilienne, choco dipsaus, slagroom

To share 18
om te delen, of alleen te eten natuurlijk
7 bollen ijs naar keuze, vers
gemengd fruit, slagroom

Milkshakes
Mogelijk met elke ijssmaak 6,5
behalve sorbet

Ijs speciallekes
Ijskoffie met slagroom 7,5
Ijs chocomelk met slagroom 7,5
Ijstaart 7,5
huisgemaakte ijstaart, progrès,
vers fruit en slagroom

Voor de kleinste snoepers
T.e.m. 12 jaar

Coupe biggetje 6
1 bol vanille ijs, huisgemaakte
aardbeiensaus, discodip, slagroom, snoepje

Coupe lammetje 6
1 bol vanille ijs, 1 bol chocolade ijs,
discodip, slagroom, snoepje

Coupe kalfje 6
1 bol vanille ijs, 1 bol aardbeien ijs,
discodip, slagroom, snoep




