
dranken
& menu

 
Geniet & ontspan

 
 

Geniet van onze landelijke
horeca.

 
 Plaats je bestelling binnen in
de Tuinkamer. We komen de

bestelling aan tafel bezorgen
 

we hanteren geen entree, we
vragen daarom ook breng niet

je eigen consumpties mee. 
 

. 
Ga op ontdekking! 

 
 

wist je dat er door onze
boomgaard ook een

interactieve speurtocht loopt?
Ga samen op avontuur en leer

alles over het telen van fruit!
 

de speurtocht is te 
verkrijgen in de winkel 

. 



koff ie 
espresso
cappuccino
lat te macciato
lat te macciato -  caramel
koff ie verkeerd 
wiener melange 
espresso-choc 
i jskoff ie 
i jskoff ie -  caramel

thee
verse munt thee
verse gember thee  

KOFFIE & THEE 

dranken
& zoet

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00 
€ 3,50

€ 2,25
€ 2,95
€ 2,95
  

ZOETIGHEDEN 

appeltaart  
 vers gemaakt door de molen van
Oldebroek. Van onze eigen appels 

brownie of blondie
 wisselend assort iment vers ui t
eigen oven. 

i ta l iaanse cannol i
de echte I tal iaanse del icatesse
rechtstreeks ui t  i ta l ië.  diverse smaken 

plak cake 
 echte boeren cake -  lactose vr i j   

€ 3,25 

€ 2,85 

€ 1,50 

€ 1,50 

FRISDRANKEN  

sap van Veluws appelt je
appel -  aardbei 
appel -  kers
appel -  peer 
chocomel
fr ist i

cola
cola zero
fanta
fuze tea sparkl ing
fuze tea green
rivel la 
f in ley tonic 
chaudfontaine -  plat
chaudfontaine -  bruis 
  

€ 2,50
€ 2,50 
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50  

s lagroom - vers geklopt € 0,70 

SPECIALS 

Brusselse wafel  deluxe 
 warme wafel  met verse
aardbeien en slagroom  
glutenvr i je koek   
 i js jes 

op de bar binnen in de tuinkamer staat de i jskaart .
we hebben de keus ui t  diverse soorten water i js of

bekert jes roomijs 

€ 5,50 

€ 1,75

u kunt binnen in de Tuinkamer aan de bar bestellen -  geef ook uw tafelnummer door   

lekkers van de dag
 wisselend assort iment
huisgemaakte taart   

€ 3,25 

smoothie van de dag
 gemaakt van vers frui t  

€ 3,50 



BOEREN TOSTI'S 

lunch
&hartig

ham - kaas tost i
 vers gemaakt op twee plakken robuust
desembrood met s lagers ham &
boerenkaas. geserveerd met ketchup

€ 5,95 

salami -  kaas tost i
 vers gemaakt op twee plakken robuust
desembrood met s lagers salami &
boerenkaas. geserveerd met ketchup

geitenkaas -  pesto tost i
 vers gemaakt op twee plakken robuust
desembrood met gei tenkaas en I tal iaanse
pesto. geserveerd met ketchup 

AL ONZE TOSTI'S WORDEN HUISGEMAAKT MET DE LEKKERSTE
INGREDIENTEN EN HET BESTE DESEMBROOD

 
LUNCHEN KAN BIJ ONS VAN 11.30 - 15.00 UUR

u kunt binnen in de Tuinkamer aan de bar bestellen -  geef ook uw tafelnummer door   

€ 5,95 

€ 5,95 

kaas tost i
 vers gemaakt op twee plakken robuust
desembrood met boerenkaas. geserveerd
met ketchup

€ 5,95 

glutenvr i je tost i
enkel verkr i jgbaar in de var iant ham-kaas

€ 6,95 



speciaal
biertjes

dorps leven
 van brouweri j  Hert  Bier.  blond bier van gerstemout
en tarwemout.  door het gebruik van Puttense
honing en sinaasappelschi l len kr i jgt  di t  b ier de
zoetfr isse smaak van gezel l igheid!  alc.  6,5%  

€ 3,50 

u kunt binnen in de Tuinkamer aan de bar bestellen -  geef ook uw tafelnummer door   

spice cowboy
 van brouweri j  Den Duiyk. A wi ld west t r ipel .  f i jn
gekruid in een zweem van het zachte zoet en
vergezeld door een sni f  van ci t rusfrui t .  a lc.  7,4%

€ 3,50 

samen leven
 van brouweri j  Hert  Bier.  een radler zoals een
radler hoort  te z i jn.  50% premium pi lsner en 50%
citroen l imonade. alc.  2,4% vol .  

€ 3,-

brugse zot -  blond
 belgisch speciaal  bier van brouweri j  de Halve
Maan. alc.  6% vol .   

€ 3,50 

brugse zot -  dubbel 
 belgisch speciaal  bier van brouweri j  de Halve
Maan. alc.  7,5% vol .   

€ 4,50 

aff l igem - belgisch wit  
 een verfr issend wit  bier gekruid met kor iander en
sinaasappelschi l .  a lc.  4,8% vol .  

€ 3,50 

vedett  -  IPA 
 extra ordinary,  a bi t ter taste,  a tropical ,  f rui ty
aroma alc.  5,5% vol .

€ 4,50 



glas rode wi jn
 merlot  ui t  f rankr i jk 

WIJN  

drankje
&hapje

 BIER  

VOOR BIJ DE BORREL  

ALCOHOLVRIJ  

glas wit te wi jn
f ranse wi jn -  keuze ui t :
chardonnay
sauvignon blanc
viognier 

€ 3,50 

€ 3,50 

bi t tergarni tuur   
12 stuks gemixte bi t tergarni tuur.
geserveerd met mayonaise en
ketchup

borrelplank     
 b lokjes kaas, plakjes fuet,
schaalt je met noot jesmix,
schaalt je hoekse waard chips 
onze borrelplank is glutenvrij

€ 7,95 

€ 10,95 

glas wit te wi jn
 medium sweet ui t  f rankr i jk 

€ 3,50 

glas rosé wi jn
syrah ui t  f rankr i jk 

€ 3,50 

Brugse sport  zot
0.4% alc.

Aff l igem Belgisch wit
0.0% alc.

Nederlandse bieren
keuze ui t :  palm, heineken, amstel
hertog jan etc.   

€ 3,00  

€ 3,50  

€ 3,50  

u kunt binnen in de Tuinkamer aan de bar bestellen -  geef ook uw tafelnummer door 

kaasstengels  
8 stuks gemixte bi t tergarni tuur.
geserveerd met chi l isaus

bit terbal len 
8 stuks gemixte bi t tergarni tuur.
geserveerd met mosterd

€ 7,95 

€ 7,95 

MEER ZIN IN EEN

BIJZONDER SPECIAAL

BIERTJE?

 
BEKIJK DAN ONZE

SPECIAAL BIERTJES 

KAART.  



iets te
vieren? 

 bij ons is dat
mogelijk! 

 
 

al vanaf 40 personen is het
mogelijk om bij ons een feest

te vieren. Of dit nou een
bruiloft, jubileum of

verjaardag is. Op ons aparte
terras & bijbehorende ruimtes

verzorgen wij graag een
top middag of avond! 

 
. 

meer informatie? 
 
 

benieuwd naar al onze
mogelijkheden & sfeer foto’s?

bezoek onze website:
www.fruittuinverbeek.nl

 
via De site vul je gemakkelijk
het contactformulier in voor

meer info & datum 
beschikbaarheid 

. 



Wat te plukken
vandaag? 

 

onze buren aan de Zuiderzeestraatweg.
Philadelphia bij de molen bakken voor ons

de overheerlijke appeltaart!
 

bij Philadelphia bij de molen  werken
mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Philadelphia ondersteunt
deze mensen met een beperking. zodat

ze hun talenten kunnen ontdekken en
inzetten op hun werk. 

 
elke week wordt een grote kist met

appels opgehaald & krijgen appels als
taart weer terug!

 
 
 

. 

Wie bakt onze
appeltaart? 

 
 

 
 

. 

Door het seizoen heen kan er  in
onze boomgaard een heleboel

geplukt worden!

plukagenda:
april  - tulpen 

juni - frambozen  & aardbeien
juli - volop zacht fruit

augustus - pruimen & zomer appels
september - dhalia's & appels

oktober  - appels 

. 



Pompoen
festival 

  
 

. 

zet deze dag alvast in je agenda! want op 24
september organiseert NK Zwaarste Pompoen i.s.m.

Fruittuin Verbeek het pompoen festival. Een hele dag
die in het teken staat van buitenleven, oogsten uit

eigen tuin, beleven en lekker eten & drinken.
 

De boomgaard zal vol komen te liggen met sier- en
eetpompoenen. voor de kinderen is er van alles te

ondernemen van speurtocht tot knutselen. Ook vind er
deze dag het NK Zwaarste Pompoen plaats. sommige
exemplaren wegen wel meer dan 800 kilo. ook zijn er
de kampioenschappen van andere reuzen groente &
reuzen zonnebloem. er zijn ook verkoop kramen met

pompoenen, siermais, bijzondere zaden etc.
 

om de pompoen beleving compleet te maken staat
de horeca deze gehele dag in het tegen van

pompoen. van pompoentaart tot pompoenijs en
andere zoete en hartige lekkernijen. de gehele dag

wordt er samengewerkt met locale horeca
ondernemers. we maken het country gevoel helemaal

compleet met gezellige muziek! Vanaf 12.30 uur zal
de gehele middag The Cowpokes verschillende

optredens geven. The Cowpokes spelen Bluegrass en
Folk op de ouderwetse manier. op hun eigen wijze

vertolken ze prachtige traditionals, vingervlugge
banjo- gitaar-, en mandoline werk met meerstemmige

zang. 
 

het pompoen festival vind plaats op 24 september
van 10.00 - 19.00 uur. de entree is gratis. 

om 12.00 uur begint de jury met het opmeten van de
reuzengroente. om 13.00 uur  worden de pompoenen

één voor één gewogen. er wordt begonnen met de
'kleinste' en rond 16.00 uur worden de grootste

gewogen. 
 
 
 


