
Breinkost Dagmenu 
 

Je geniet tongstrelende versnaperingen voor optimale hersenactiviteit. In onze 
boerenkeuken werken we met pure, seizoensgebonden producten van lokale ondernemers. 

Laat je door ons verrassen!
 
 

Om lekker binnen te komen 

Optimaal ontbijt  
Begin je dag opgewekt en energiek met 
een Optimaal ontbijt. Compleet met 
huisgemaakte ontbijtverrassing, 
versgebakken brood, ontbijtgranen, fruit, 
zuivel, gekookte eitje, hartig en zoet beleg, 
verse jus en je favoriete kopje koffie of 
thee uit onze espressomachine.  
 

€ 16,50 p.p. 
 
Barista begroeting  
Wij ontvangen je warm met een Barista 
begroeting uit onze espressomachine. 
Hoe drink jij jouw koffie of thee het liefst? 
We serveren jouw favoriet met een 
subtiele lekkernij voor een energieke 
start.  
 

€ 4,80 p.p. 
 
 

Middag malen 

Middag maal 
Het Middag maal is een uitgebreide 
lunchproeverij in buffetvorm. Met 
versgebakken broden, seizoengebonden 
soep, salade, hartige taart, boerenkaas, 
spreads en smeersels. Gepaard met 
boerenmelk en verse sappen uit de 
streek. 
 

€ 21,50 p.p. 
 
 

 
 
 

 
Middag maaltje 
Je geniet uit het vuistje, diverse, rijkelijk 
belegde broodjes met een wrap, quiche 
en seizoensgebonden soepje. Gepaard 
met biologische melk en streekgebonden 
sappen.  
 

€ 16,50 p.p. 
 
 

Om scherp te blijven 

 

Je hersenen werken het beste op 25 
gram glucose: 1 banaan. 

 
 
Verstandige versnapering  
Onze ‘Verstandige versnapering’ in de 
ochtend pak je mee voor een helder 
verstand en wakkere geest. 
 

 € 3,80 p.p. 
 
Bananen boost 
Wij serveren een Bananen boost (niet per 
se banaan) voor je uit in de ruimte, 
waarmee je jouw middagdip de das 
omdoet.  
 

€ 3,80 p.p. 
 
 

 
 

De genoemde tarieven zijn excl. btw. Koffie, thee, vers fruit en fruitwater in de ruimte is bij ons altijd 
inbegrepen. Andere drankjes kan je bestellen aan onze bar. Hiervoor werken wij op basis van 

nacalculatie: je betaalt alleen wat er daadwerkelijk is gedronken



Om bij te komen 

Bruisende borrelhap 
sluit de dag gezamenlijk af met een 
Bruisende borrelhap (excl. drankjes). 
Proef onze verrassende biologische of 
lokale drankjes, onder het genot van 
huisgebrande noten, olijven, koude en 
warme breinsnacks.  
 

€ 8,50 p.p. voor 1 ronde hapjes 
€ 12,50 p.p. voor 2 rondes hapjes 

 
 

Voor wie alles wilt onthouden… Kan 
je Bruisende borrel ook alcoholvrij! 

 
 
 
Breinmaal buffet 
Het Breinmaal buffet staat vol Breinkost om je 
hersenen te voeden en herstellen na een 
intensieve (mid)dag. Met seizoensgebonden 
gerechten, salade, soep en versgebakken 
brood met boerenboter. Bereid met pure 
producten uit de streek. En compleet met een 
zoete verrassing toe.  
 

€ 39,50 p.p. 
 
 
 
 
 

 
 
Breinmaal beleving 
In alle rust je bovenkamers aansterken doe je 
samen aan tafel met onze 4 gangen 
Breinmaal beleving. Voor de eerste trek staat 
een plankje met kleine Breinkost amuses voor 
je klaar op de gedekte tafel. Genoeg 
gesnoept? Je eigen privékok serveert een 
smaakmakend voorgerecht uit. Dit ter 
voorbereiding op een verrassend 
hoofdgerecht waarbij zij werkt met 
bijzondere, lokale smaakcombinaties uit het 
seizoen. Toe sluit je jouw beleving af met een 
subtiel, zoet dessert. 
 

€ 52,50 p.p. 
 
Breinmaal beweging 
De Breinmaal beweging is een dynamisch 
diner waarbij luxe breinkost gerechtjes 
gewoon naar je toe wandelen. Je eigen privé 
kok bereidt 5 verfijnde en feestelijke 
gerechtjes die je staand, wandelend en 
borrelend kan eten. Alles bij elkaar een 
maagvullend maal waarbij wandelende 
bediening is inbegrepen. 
 

€ 59,50 p.p. 
 
Bij breinmaaltje 
Mag er nog wel wat Bij? Herstel je hersenpan 
nóg verder met een extra gang. Wordt jouw 
Bij breinmaaltje een tussengerecht wat ruimte 
schept, een mooi afrondend dessert, of ga je 
voor allebei? Bij alle Breinmalen mogelijk. 
 

€ 9,50 p.p.
 

Ben je carnivoor? Geef het door!  
 
In de basis werken we vegetarisch… Én we houden net zo graag rekening met jouw wensen! 
 
 

De genoemde tarieven zijn excl. btw. Koffie, thee, vers fruit en fruitwater in de ruimte is bij ons altijd 
inbegrepen. Andere drankjes kan je bestellen aan onze bar. Hiervoor werken wij op basis van 

nacalculatie: je betaalt alleen wat er daadwerkelijk is gedronken.
 
 


