
 Menukaart



Warme dranken
Koffie  2,65
Espresso   2,65
Dubbele espresso   3,95
Cappuccino  3,05
Koffie verkeerd   3,15
Latte Macchiato 3,75
Flat white 4,05
Thee (zie theekaart)  2,95
Grote pot thee   9,05

Koude dranken klein groot 

Appelsap  2,50  3,80
Appelperensap  2,50  3,80
Perensap  2,50  3,80 
Appel-vlierbessap  2,95 3,95
Appel-aardbeisap  2,95  3,95 
Appel-bietensap  2,95 3,95
Verse sinaasappelsap  4,25 5,95
 
IJsthee  2,85
Groene ijsthee  2,85
Cola   2,85
Cola-zero    2,85
Spa blauw  2,55
Spa rood    2,55

Dranken

Zuivelproducten
Boerendubbelfris (karnemelk & jus d’orange)   4,25
Halfvolle melk 2,35 
Karnemelk   2,35
Chocolademelk   2,60
Warme chocolademelk   3,45

Op de boerderij gemaakte zoetigheden  
Vraag naar het assortiment

Extra’s
slagroom   0,60
honing   0,60

Alcoholische dranken glas fles
Biologische rode wijn  3,50 18,50
Biologische witte wijn   3,50 18,50

Gulpener bier   3,15 
Alcoholvrij bier 3,15   
Rhoons bier 3,95 



Klassieke theeën

1.  Darjeeling Testa Valley  Thee uit Darjeeling (India) noemen de 

theekenners de Champagne onder de theesoorten. De bladeren zijn 

gebroken waardoor er meer aroma vrij komt. Het is een krachtige thee 

met een volle smaak.

2.  Ceylon Pettiagalla  Deze Ceylon thee uit het Dimbulla district van 

Sri Lanka is een fruitige thee met een ronde smaak zonder bittertje of 

scherpte. 

3.  Gunpowder Groen  Dit is een groene verfrissende Chinese thee. 

De bladeren worden gerold in een soort gunpowder bolletje. Het is een 

ideale basis voor muntthee en is vooral geschikt voor de beginnende 

groene theedrinker.

Kruidentheeën

4.  Tisane Du Berger  Een zachte blend van verveine, oranjebloesem, 

citroengras en mint. Een heerlijke kruidenthee voor elk moment van  

de dag.

5.  Rooibos Jardin Rouge  De rooibos is een stekelige heester 

met gele bloemen, die in het wild groeit in het Cederberg gebied in 

Zuid-Afrika. Jardin Rouge is ongefermenteerde rooibos, die alleen na 

de pluk wordt gedroogd. De kleur is daarom wat lichter en de smaak 

minder sterk. Deze rooibos bevat koren-, rozen- en zonnebloemblaadjes 

en is geparfumeerd met grapefruit, rozen, aardbeien en vanille.

6.  Verveine  Ook wel citroen verbena of ijzerkruid genoemd.  

Een heerlijk geurende kruidenthee. 

Geparfumeerde theeën

7.  Melange Pouchkine  De oudste melange van Betjeman & Barton. 

De basis is Chinese thee met bergamot uit het Zuid-Italiaanse  

Calabrië, citroen en sinaasappel. Het is een zachte frisse Earl Grey.

8.  Melange Fidji  Een Chinese thee geparfumeerd met lavendel, rozen 

en vanille. Deze thee heeft een uitgesproken smaak en ruikt heerlijk.

9.  Noce de thé  Chinese witte thee gemengd met bloemen van  

waterlelie, yuzu (een citrus-vrucht uit Azië) en rozen. Yuzu smaakt 

naar grapefruit en mandarijn.

10.  Denneweg Blend  Groene sencha thee uit China geparfumeerd met 

passievrucht, perzik en bosaardbeien. Verrijkt met rozenbladeren en 

stukjes gedroogde aardbei.

11.   Jasmijn Chung Hao  De Chung Hao behoort tot één van de beste 

Jasmijntheeën van China. Deze groene thee is geparfumeerd met  

jasmijnbloemen en verrijkt met jasmijnbladeren.

12.  Saint Géran  Zwarte thee uit China en Ceylon gemengd met vanille, 

aardbeien, frambozen, kersen en karamel. Een thee met een licht  

zoete smaak.

13.  Melange Mélodie  Ceylon en Chinese thee subtiel op smaak  

gebracht met jasmijn, sinaasappel en vanille. 

14.  Citroenthee Deze zwarte thee is een Chinese thee die subtiel is  

gearomatiseerd met citroen en gegarneerd met citroenschil.

15.  Seizoensthee (zie seizoenskaart)



Lunchgerechten

Hartige boerenboterham 
met chutney van de boerderij
Keuze uit: Gerookte beenham, procureurspek, 

rauwe ham, runderrookvlees, boerenkaas of geitenkaas 

Zoete boerenboterham
Keuze uit:  jam van de boerderij, appelstroop, 

chocopasta of pindakaas 

Boterham Buytenhof
met 2 gebakken eieren & spek

Boerenomelet op brood
met groenten & spek

Tosti
Gerookte beenham & boerenkaas 

Tosti van het seizoen

Boerenboterham van het seizoen 

Boerensalade van het seizoen 
met brood & boter

Boerderijsoep van de dag
Scharrelkipsoep met brood & boter

 7,50

 

 4,75

 7,25

 8,50

7,50

zie seizoenskaart

zie seizoenskaart

zie seizoenskaart

dagprijs 

Pannenkoeken
Naturel
Spek 
Kaas 
Spek & kaas
Pannenkoek van het seizoen

 5,95
 6,95
 6,95
 7,95

zie seizoenskaart

Heb je een allergie? Meld het ons.



Roomijs

Vanille
Banaan-walnoot-chocolade
Caramel-zeezout
Pistache

Sorbetijs

Aardbeien
Framboos
Mango
Citroen

Per bol   1,50
Slagroom   0,60

Biologisch ijs van NICE

Aardbeien knijpijsje   1,50
Appel-citroen (stokje)   2,50

IJskaart

De Buytenhof is lid van de gebiedscoöperatie Buijtenland 

van Rhoon. In deze coöperatie werken boeren, natuur

organisaties, recreatieondernemers en lokale verenigingen 

samen aan een mooi, natuurlijk en cultuurhistorisch landschap 

aan de rand van Rotterdam. Samen willen we laten zien dat  

natuur, recreatie en landbouw heel goed samengaan. Onze manier 

van boeren is niet alleen beter voor de planten en dieren, maar 

levert ook lekker eten én een mooi landschap op. Hoe en wat wij 

precies doen, vertellen we op buijtenland-van-rhoon.nl. 

  Rijsdijk 98
  3161 EW Rhoon

 
T 010 312 28 50

debuytenhof.nl


