
Volg onze alpaca’s! alpacafarmvorstenbosch alpacavorstenbosch

Lunch

Gezond 9,95

Met ham, kaas, knofl ook mayonaise,
tomaat en komkommer.

Gegrilde groenten  9,95

Met hummus en kerrie mayonaise 

Lauwwarme brie  9,95

Met honing en walnoten

Bourgondiër kroket 9,95

Met mosterd mayonaise, tomaat en komkommer

Gerookte zalm 10,95

Met mosterd-dille, komkommer en rode ui

Clubsandwich kip XL 12,95

Kippendijen fi let Smook style, kerrie mayonaise,
komkommer, potato dippers

Carpaccio 11,95

Met truff elmayonaise, zongedroogde tomaat
en Parmezaanse kaas.

Soepje erbij?
Klein glaasje soep
van gepofte tomaten 2,95

Met BBQ kip, bosui

Klein glaasje soep van de dag 2,95

Lunchgerechten bestellen is mogelijk 
tussen 11.30 en 15.00 uur.

Wifi  
Wachtwoord: Alpacabar

Heerlijk vers desembrood
Keuze uit wit of bruin brood

Soep van gepofte tomaten  5,75

Met BBQ kip, bosui

Soep van de dag 5,75

Brabants worstenbrood 3,25

Tosti kaas (wit of bruin)  6,25

Met mosterd mayo, zongedroogde tomaat

Tosti ham-kaas (wit of bruin) 6,50

Met mosterd mayo, zongedroogde tomaat

Tosti zalm-geitenkaas (wit of bruin)  8,95

Met mosterd mayo, zongedroogde tomaat 

Broodje hamburger 11,95

Met 100% Nederlands runder-natuurvlees,
Smook hamburgersaus, cheddar, spek en potato dippers.

Lunchplankje 12,95

Soepje, belegde broodjes en een dessert

Salades
Carpaccio  11,95

Met truff elmayonaise, zongedroogde tomaat
en Parmezaanse kaas.

Zalm 10,95

Met mosterd-dille, komkommer en rode ui

Gegrilde groenten
met geitenkaas 9,95

Met balsamico en zongedroogde tomaat

Gegrilde kip 11,95

Kippendijenfi let Smook style, kerrie mayonaise 
en spek

Soepje, belegde broodjes en een dessert

Zalm 10,
Met mosterd-dille, komkommer en rode ui

Gegrilde groenten
met geitenkaas 9,
Met balsamico en zongedroogde tomaat

Gegrilde kip 11,
Kippendijenfi let Smook style, kerrie mayonaise 
en spek

Soepje, belegde broodjes en een dessert

Salades
Carpaccio  11,
Met truff elmayonaise, zongedroogde tomaat
en Parmezaanse kaas.

Zalm 10,

Soepje, belegde broodjes en een dessert

Salades
Carpaccio  11,
Met truff elmayonaise, zongedroogde tomaat
en Parmezaanse kaas.

Zalm 10,
Met mosterd-dille, komkommer en rode ui

Gegrilde groenten
met geitenkaas 9,
Met balsamico en zongedroogde tomaat

Gegrilde kip 11, Een lokale boost!
Om diverse gerechten van onze lunch-
kaart nóg lekkerder te maken werken 
we samen met restaurant Smook uit 
Vorstenbosch. Onweerstaanbaar!
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Kinderkaart

Kleintje gepofte tomatensoep 2,95

Met brood en boter

Kindertosti kaas 5,25

Kindertosti ham-kaas 5,50

(Keuze uit wit of bruin brood)

Voor de kleintjes 3,75

Twee boterhammetjes om te beleggen
met jam, hagelslag en kaas
(Keuze uit wit of bruin brood)

Boterham Bourgondiër kroket 6,50

Met één kroket en mayonaise
(Keuze uit wit of bruin brood)

Poff ertjes  4,95

Portie poff ertjes met stroop en poedersuiker

Alleen op reservering:
Reserveren kan via www.alpacavorstenbosch.nl

Kinder High Tea 17,50

Met soep, hartige hapjes en diverse
zoetigheden, onbeperkt ranja en onze
heerlijke Legends thee. 
(Aangepast op de kinderen)

Vier hier je
kinderfeestje!kinderfeestje!

Met soep, hartige hapjes en diverse
zoetigheden, onbeperkt ranja en onzezoetigheden, onbeperkt ranja en onze

• Ontvangst met ranja
 en een zoete etagère 
• Keuze uit verschillende
 activiteiten:
 •Alpaca Meet & Greet
 •Alpaca Chilli Speurtocht
 •Vilten met alpacawol

• Afsluiten met ranja en chips
Bekijk de voorwaarden en 
prijzen op onze website.

Word een échte alpaca-
kenner en doe deze te
gekke speurtocht bij

ons op de farm!

Het speurboekje is te koop 

bij de bar voor 5,50.

Word een échte alpaca-
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Gebak
Appeltaart 3,25

Nougatine ijstaart 3,95

Portie slagroom 0,60

Alpaca’s
voeren?

Koop voor €2,00
een bekertje voer.

Dat vinden ze heerlijk!

We geven geen eet-garantie. 

Soms kan het zo zijn dat

ze geen trek hebben...

Borrel
Bourgondiër Bitterballen 7,95

Portie van 8 stuks met mosterd mayonaise

Brood met smeersels 5,50

Kruidenboter, knofl ookmayo, hummus

Potato dippers 4,50

Met knofl ookmayo

Alleen op reservering:
Reserveren kan via
www.alpacavorstenbosch.nl

High Tea 22,50

De high tea bestaat uit een soepje, hartige 
hapjes, diverse zoetigheden, een glaasje 
appelaere en onbeperkt onze heerlijke 
Legends Tea.

Verfrissende IJsjes
Bekijk het assortiment in de vriezer!

voeren?

Koop voor €2,00
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Warme dranken
Koffi  e 2,35

Espresso 2,35

Dubbele espresso 3,50

Koffi  e verkeerd 2,60

Cappuccino 2,60

Latte Macchiato 3,15

Thee 2,35

Warme chocolademelk 2,95

Slagroom 0,60

Wist je dat?
... je deze locatie ook kunt huren om

bijvoorbeeld te vergaderen in een
unieke sfeer?

Als break kies je voor een alpaca ‘meet & greet’ of onzepopulaire alpacawandeling!

Koffi  especials
Latte Macchiato ‘Bono’ 3,75

Met caramelsiroop

Latte Macchiato ‘Duncan’ 3,75

Met vanillesiroop

Latte Macchiato ‘Delphi’ 3,75

Met chocoladesiroop

Verse thee

Verse muntthee 3,15

Verse gember-citroen thee 3,15

Verse sinaasappel-kaneel thee 3,15

Verse steranijs-kaneel thee 3,15

Geserveerd met honing.

Warme chocolademelk 2,
Slagroom 0,60

Op zoek naar een
origineel cadeau? 
De AlpacaFarm Cadeaubon is te gebruiken 
voor diverse activiteiten zoals een 
alpacawandeling of een meet & greet. 
Maak je verrassing compleet met een 
heerlijke lunch of high tea in de Alpacabar!

De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij de bar 
of online op www.alpacavorstenbosch.nl.
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Koude dranken
Chaudfontaine Blauw 2,50

Chaudfontaine Rood 2,50

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 2,50

Fanta / Fanta Cassis 2,50

Fuze tea 2,70

Sparkling, green of mango chamomile

Tonic 2,50 

Bitter Lemon 2,50

Ginger Beer 3,25

Ranja 0,75

Karaf ranja 1ltr 2,50

Karaf water 1ltr 3,15

Met verse munt en citroen

Halfvolle melk 2,50

Chocomel / Fristi 2,40

Sinaasappelaere / Appelaere 2,50

Flesje Chaudfontaine Blauw 2,50

0,5ltr - Lekker voor onderweg

Alcoholvrij
of alcohol-arm
Bavaria (0.0%) 2,50

Bavaria Radler Lemon (0.0%) 2,95

Bavaria Radler Lemon (2.0%) 2,95

Wijnen
Chiloe Chardonnay 3,75  18,50

Frisse en fruitige Chileense Chardonnay
met aroma’s van perzik, tropisch fruit en
een vleugje banaan. 

Chiloe Sauv Blanc 3,75  18,50

Chileense Sauvignon Blanc die charmeert 
met een bouquet van tropisch fruit, 
citrus en grapefruit.

Chiloe Merlot Rose 3,75  18,50

Deze rosé heeft een intens fruitige expressie
waarbij frambozen, kersen en aardbeien de
boventoon voeren. De licht  zoet bloemige
touch zorgt voor een frisse afdronk.

Chiloe Merlot 3,75  18,50

Deze soepele wijn heeft een levendig bouquet
van rood fruit dat verweven  is met een zachte
toets van karamel en vanille.

Bier op fl es
Bavaria (5.0%) 2,50

Rodenbach Fruitage (3.9%) 3,80

La Trappe Blond (6.5%) 4,00

La Trappe Tripel (8%) 4,50

Weihenstephaner
Hefeweissbier 0,5L (5,4%) 4,75

Cornet (8.5%) 4,60


