
 

Openingstijden: zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur en zondag van 9.00 uur tot 15.00 uur. 

Bezorgen kan iedere dag van de week, in overleg. Uw bestelling kunt u mailen naar 

info@thoen-thans.nl 

 

Brood gebakken met meel van Molen De Hoop in Oud-Zevenaar    Petit pain (75 gram)          

Liemers donker, donker meergranen  €      0,65  

Sevenaeren met oude graansoorten als spelt, kamut, quinoa, boekweit  €      0,65  

Liemers Ochtendgloren, bruin brood  €      0,65  

Holthuizer broodmix, licht meergranen  €      0,65  

Wit stokbroodje  €      0,65  

Duits broodje  €      0,40 

Broodje kaas met sla en komkommer  €      2,40 

Broodje ham met sla en tomaat  €      2,40 

Broodje gezond  €      2,75 

Broodje carpaccio met rucola, pesto en pijnboompitten  €      3,25 

Verse jus d’orange, 500 ml  €      3,25 

 

 

Borrelbox   
Basic  Charcuterie: worst en ham van de 

Dykhoeve in Herwen, kaas van de 
Kaastobbe uit Duiven 

€14,50 

 Wrap met gerookte kip  

 Gemarineerde zalm  

 Huisgemaakt brood: focaccia, witte 
bol en blini’s 

 

 Tomatentapenade, gezouten 
roomboter en kruidenboter 

 

Luxe box 
basic box aangevuld met: 

Bittergarnituur, 12 stuks, 
bestaande uit bitterballen van 
boerenkool, zuurkool en rendang 

€24,50 

 Huisgemarineerde olijven  

Sauzen / Dips/ Smeersels Per bakje 
Olijven, huis gemarineerd met sweet chili, 300 gram  €      4,50  

Huisgemaakte pindakaas, 200 gram  €      3,00 

Zoete smeersels & zoetigheid Per pot 

Jam, 200 gram  €      3,00 

Stroop, 200 gram (van Schip, Tolkamer)  €      3,00  

Stoofpeertjes ( met o.a. saffraan, kaneel, steranijs), 0,5 liter  €      4,90  

Friandises voor bij de koffie, huisgemaakte zoetigheden, 5 stuks  €      3,50 

Koekjes, huisgemaakt en lekker bij de koffie, 10 stuks €       2,00 

Huisgemaakte likeuren & speciaalbier      150 ml    500 ml 
Limoncello  €      6,50  €   21,50 

Amaretto  €      6,50  €   21,50 

Gluhwein  €      3,00 €     8,00 

Bier van de Brouwerick voor de bierliefhebbers, per flesje à 0,33 liter  €      2,00 flesje  
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Ontbijt, 1 dag van tevoren te 
bestellen 

  

Basic ontbijt 4 broodjes  en 2 croissants per 2 personen €15,00 

 Kaas van de Kaastobbe en 
Ham van de Dykhoeve 

 

 2 gekookte eieren van Tomesen  

 Huisgemaakte jam & stroop  

 500ml Verse jus  

Luxe ontbijt Huisgemaakte pot jam & stroop per 2 personen €26,00 

Basic ontbijt aangevuld met: Huisgemaakte koekjes  

 Friandises  

Indonesisch menu, 2 dagen van tevoren te bestellen  

Nasi goreng/ Bami goreng, 200 gram  €      2,40  

Saté ayam, 200 gram  €      4,30  

Rendang, 200 gram  €      5,50  

Ikan pepesan, 200 gram (gestoomde makreel)  €      4,50 

Sambal goreng boontjes, 200 gram  €      3,20 

Sambal goreng tahu (tofoe), 200 gram  €      4,60 

Asorti van Indische zoete lekkernijen 
 

 
€       6,50 

Soepen  250 ml   500 ml  

Goulashsoep  €      4,00   €          8,00  

Bospaddenstoelenbouillon  €      3,75   €          7,40  

Vleeswaren & jus 
 

Kogelbiefstuk van Jos Bolk, 150 gram  €      4,00  

Sukade van Jos Bolk, 150 gram  €      4,00  

Ree biefstuk uit de Liemers, 150 gram  €      5,00  

Rode wijnsaus uit eigen keuken, 150 ml  €      2,50  

Cadeaupakketten 
 

Fruitpakket, houdbaar: kweepeerjam, appelstroop, stoofpeertjes (500 ml), limoncello of 
amaretto (150 ml) en Gluhwein (500 ml) 

  
€      25,40 

Smul & smeer pakket: Stoofpeertjes (250 ml), huisgemarineerde olijven, potje appelstroop óf 
pindakaas, flesje bier van de Brouwerick 

€      12,50 

Deze cadeaupakketten kunnen uitgebreid worden met alle lekkernijen van deze lijst  


