
 

MENUKAART 
DE WITTE HOEVE  

Kinderboerderij – feestjes – terras –  

speeltuin – schoolbezoekjes 

Roosstraat 17, 3201 Langdorp 

0498/05 27 43 

www.kinderboerderij-dewittehoeve.be 

                         

 

de witte hoeve 



 

PASTA       

spaghetti bolognaise    € 12.00 

spaghetti spekjes – kaassaus  € 12.00 

spaghetti van het huis                            

(bolognaise- en kaassaus)  € 13.00 

spaghetti scampi’s-Mascarponesaus 

      € 16.00 

mandje stokbrood   € 2.50 

 

 

 

 



 

PIZZABAGUETTES 

Pizzabaguette bolognaise  € 4.50 

(bolognaisesaus en gemalen kaas) 

Pizzabaguette hawai                    € 5.00 

(tomatensaus, hesp, ananas en gemalen kaas) 

Pizzabaguette mozarella  € 5.00 

(pesto, tomaat, mozarella en gemalen kaas)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SLAATJES 

(slaatjes worden geserveerd met stokbrood) 

Slaatje natuur    € 8.00 

Slaatje hesp     € 10.00 

Slaatje tomaat-mozarella  € 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CROQUES (2 stuks) 

Croque uit het vuistje   € 8.00 

Croque monsieur    € 10.00 

Croque hawai    € 12.00 

Croque bolognaise   € 13.00 

Croque pesto-tomaat-mozarella € 12.00 

Croque nutella    € 8.00 

 

 

 



 

BELEGDE BROODJES 

    BROODJE SMOSKE 

kaas      € 4.50   € 5.50 

hesp      € 4.50    € 5.50 

kaas en hesp    € 5.50   € 6.50 

aardappelsla    € 4.50   € 5.50 

 

Broodje gezond    € 5.50 

Broodje tomaat-mozarella  € 5.50 

 (pesto – sla – tomaat – mozarella) 

 

 

 



 

PANNENKOEKEN 

met Luikse siroop    € 6.00 

met suiker     € 6.00                      

(bloemsuiker, kristalsuiker, lichtbruine of 

donkerbruine suiker)  

met bolletje ijs (zomerseizoen) € 8.00  

met nutella     € 7.50 

met ijs en nutella (zomerseizoen) € 9.50 

met advocaat    € 7.50 

met ijs en advocaat (zomerseizoen) € 9.50 

supplement slagroom   € 1.00  

 

 



 

AMBACHTELIJK IJS   (alleen in zomerseizoen) 

Stel zelf uw favoriete ijsje samen: 

1. kies uw bolletje(s) ijs   € 2.00/bol 

smaken: zie ijstoog 

2. kies uw favoriete saus   

speculaas- of aardbeisaus € 1.00 

advocaat of nutella  € 1.50 

3. kies een topping   € 0.50 

discobolletjes / smarties / marshmallows          

of chocoladeschilfers 

4. en om het af te maken: slagroom € 1.00 

 

VOORVERPAKTE IJSJES:  Zie diepvriezer aan de inkom 



 

IJSDRANKJES   (alleen in zomerseizoen) 

Milkshake     € 6.00 

smaken: zie ijstoog 

      

 

 

Ijskoffie      € 5.00 

Vers gemaakte koffie met een romig                                 

bolletje vanille-ijs          

 

Ijschoco     € 5.40 

Warme chocomelk met een romig                                 

bolletje vanille-ijs          



 

KOUDE DRANKEN 

Capri sun (orange of multivrucht) € 2.30 

Cola / cola zero / fanta / sprite € 2.50 

Oasis      € 2.30 

Water plat / bruis    € 2.50 

Fuze tea (mango of peach)  € 2.60 

Lipton ice tea     € 2.60 

Appletizer     € 2.80 

Schweppes / Schweppes agrumes € 2.80 

Tönissteiner (orange, citroen, agrum, 

vruchtenkorf, pink fit)   € 2.80 

Twist and drink (aardbei, kers, cola mix, appel 

orange, bosvruchten of framboos) € 2.30 

Minute Maid (appel, appelsien, appel-kers of 

multivruchten)    € 2.60 

Cécémel / Fristi    € 2.70  

 



 

ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Averbode     € 3.90 

Brugse zot     € 3.50 

Chimay blauw    € 4.00 

Comesier citra / tripel   € 4.00 

Cornet     € 3.50 

Desperados     € 4.00 

Druppel Hop     € 3.50 

Duvel      € 3.50 

Ella / Lili / Lola    € 4.20 

Jupiler     € 2.30 

Karmeliet     € 3.50 

Kriek Lindemans    € 2.70 

La Chouffe     € 3.50 

Leffe donker / Leffe blond  € 3.00  

Meroode tripel    € 4.00 

 



 

Stanneman blond / extra dubbel  

€ 4.00/ €3.60 

Wilderen goud / Wilderen Kannunik                    

             € 3.00 / € 3.70 

 

CAVA EN WIJN 

cava klein /groot   € 7.00 / € 25.00 

flesje wijn   (wit , rood of rosé)  € 4.00 

 

ALCOHOLVRIJE/ALCOHOLARME 

DRANKEN 

Cornet alcohol-free 0,3%  € 3.70 

Jupiler 0,0%     € 2.30 

Leffe donker 0,0%    € 3.20 

Sportzot 0,4%    € 3.50 

Vintense Ice (alcoholvrije cocktail) € 4.00 

(Americano Spritz, Hugo of Bellini) 



 

WARME DRANKEN 

Koffie / koffie deca    € 2.60 

Koffie verkeerd    € 3.00 

Cappuccino     € 3.00 

Warme chocolademelk   € 3.00 

Thee       € 2.80 

(myrthle ginger, red forest, earl grey, opa’s 

fruittuin, camille of vanille) 

 

 

 

 

 



 

KNABBELS   

Chips       € 2.00 

 Zout, paprika of bicky 

Snoepjes      prijzen : zie toog  

Nachoschotel     € 9.00 

 

 

 


