
Soep van gepofte tomaten  6,50

Met BBQ kip en bosui.

Soep van de dag  6,50

Als klein soepje erbij 2,95

Soep

Lunchgerechten bestellen is mogelijk tussen 11.30 en 15.00 uur.

Vers desembrood

Gezond 11,95

Met ham, kaas, salade, pittenmix, bacon crumb
en knofl ook mayonaise.

Gegrilde groenten  10,95

Met hummus, pittenmix, zongedroogde tomaat
en kerrie mayonaise.

Lauwwarme brie  10,95

Met honing, walnoten, zongedroogde tomaat
en mosterd mayonaise.

Bourgondiër kroketten 10,95

Met mosterd mayonaise, pittenmix en een
salade van komkommer, wortel en bacon crumb.

Tonijnsalade 11,95

Met kappertjes, rode ui, pittenmix en
zongedroogde tomaat.

Carpaccio 13,95

Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
bacon crumb en Parmezaanse kaas.

Keuze uit wit of bruin brood.

Gerookte zalm 13,95

Met mosterd-dille, komkommer, kappertjes
en rode ui.

Clubsandwich kip XL 13,95

Kippendijenfi let Smook style, kerrie mayonaise,
komkommer en potato dippers.

Specials
Broodje hamburger 12,95

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

Lunchplankje 13,95

Soepje met twee belegde broodjes
en een dessert.

Lunch

Scan de QR code voor
onze allergenenlijst.

Allergenen

Gerookte zalm 13,
Met mosterd-dille, komkommer, kappertjes

Clubsandwich kip XL 13,
Kippendijenfi let Smook style, kerrie mayonaise,

Broodje hamburger 12,
100% Nederlands runder-natuurvlees, 

95

Scan de QR code voor
onze allergenenlijst.

AllergenenAllergenen

Gerookte zalm 13,95

Met mosterd-dille, komkommer, kappertjes

Clubsandwich kip XL 13,95

Kippendijenfi let Smook style, kerrie mayonaise,

Broodje hamburger 12,95

Scan de QR code voor
onze allergenenlijst.



Gegrilde groenten
met geitenkaas  12,95

Balsamico en zongedroogde tomaat.

Gegrilde kip 13,95

Kippendijfi let Smook style, kerrie mayonaise
en spek

Carpaccio 15,95

Truffel mayonaise, bacon crumb, zongedroogde
tomaat en Parmezaanse kaas.

Zalm 15,95

Mosterd dille, komkommer, kappertjes
en rode ui.

Salades

Scan de QR code voor
onze allergenenlijst.

Allergenen

Tosti’s

Tosti kaas 6,25

Mosterd mayonaise, zongedroogde tomaat
en salade.

Tosti ham-kaas 6,75

Mosterd mayonaise, zongedroogde tomaat
en salade.

Tosti brie 6,75

Honing, walnoten, mosterd mayonaise
en salade.

Tosti tuna melt 6,75

Tonijnsalade, cheddar kaas en salade.

Keuze uit wit of bruin brood.

Scan de QR code voor
onze allergenenlijst.

Allergenen

Tonijnsalade, cheddar kaas en salade.

Lunchgerechten bestellen is mogelijk tussen 11.30 en 15.00 uur.



Kinderkaart

Kleintje gepofte tomatensoep 3,25

Met brood en boter.

Lokaal Brabants worstenbrood 3,50

Poff ertjes 6,50

Om zelf te versieren!

Kindertosti kaas 5,25

Kindertosti ham-kaas 5,50

Voor de kleintjes... 4,75

Twee boterhammetjes om te beleggen
met jam, hagelslag en kaas. 

Boterham Bourgondiër kroket 6,50

Met één kroket en mayonaise. 

Kinderkaart

Kinder High Tea
De kinder high tea bestaat ook uit 
een soepje, broodjes hartige hapjes 
en diverse zoetigheden, maar dan 
aangepast op kinderen. Bij de kinder 
high tea serveren we onbeperkt ranja. 

Op reservering:

Word een échte alpacakenner
en doe deze te gekke speurtocht

bij ons op de farm!

Het speurboekje is te koop
bij de bar voor 5,50.

High Tea
Kom genieten van een heerlijke 
high tea in De Alpacabar. De high 
tea bestaat uit een soepje, broodjes
hartige hapjes, diverse zoetigheden
glaasje Appelaere, onbeperkt 
Legends Tea en koffi  e.

Keuze uit wit of bruin brood.



Hoe het begon

Sinds augustus 2013 wonen er vijf alpaca’s op onze boerderij, 
waarvan vier drachtig. Het begin van onze fokkerij...

Switch van melkveebedrijf naar alpacaboerderij
Henk en José, de ouders van Anne hebben jarenlang een melkveebedrijf. Nadat een 

opvolger ontbreekt maken ze de overstap naar het afmesten van vleeskalveren. 
In 2013 komen wij, Willem-Mathijs en Anne samen in Vorstenbosch wonen bij de 
boerderij. Willem-Mathijs raakt geïnteresseerd in de boerderij en begint Henk te 

helpen bij de zorg van de kalveren. Een opvolging komt ter sprake. 

De opvolging blijkt voor ons niet haalbaar. Maar één ding is ondertussen zeker, we 
willen graag de boerderij overnemen en gaan ondernemen met dieren. Niet zomaar 
een koe, varken of een geit, maar we zoeken iets speciaals. Iets wat bij ons past en 
waar we echt blij van worden. We oriënteren ons op struisvogels en waterbuffels,

maar uiteindelijk  komt de alpaca op ons pad! 

Willem-Mathijs raakt op zijn werk in gesprek met een collega die naar Peru is 
geweest. Daar heeft hij alpaca’s gezien en vertelt er enthousiast over. 

De alpaca was ons toen nog volledig onbekend. Maar Willem-Mathijs weet het 
meteen zeker, dit is ons dier. Hij komt thuis en vertelt dat we alpaca’s gaan houden. 

De oriëntatie begint en dan is er geen weg meer terug. 
We bezoeken een aantal alpaca boerderijen, waar we meteen

verliefd worden op de prachtige alpaca’s.

En nu? Nu wonen er ruim 60 lieve, knappe en
toffe alpaca’s op onze gezellige boerderij!



Warme en koude dranken

Latte Macchiato ‘Indigo’ 3,95

Met caramelsiroop

Latte Macchiato ‘Phlox’ 3,95

Met vanillesiroop

Latte Macchiato ‘Trevor’ 3,95

Met chocoladesiroop

Koffi  especials

Chaudfontaine Blauw 2,75

Chaudfontaine Rood 2,75

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 2,75

Fanta / Fanta Cassis 2,75

Fuze tea 2,85

Sparkling, green of mango chamomile

Tonic / Bitter Lemon 2,75

Ginger Beer 3,50

Ranja 1,00

Karaf ranja, 1ltr 3,00

Karaf water, 1ltr 3,65

Met verse munt en citroen

Chocomel / Fristi 2,90

Sinaasappelaere / Appelaere 2,90

Flesje Chaudfontaine Blauw 2,75

0,5 ltr - Lekker voor onderweg

Koude dranken

Thee

Verse muntthee 3,15

Verse gember-citroen thee 3,15

Verse sinaasappel-kaneel thee 3,15

Verse steranijs-kaneel thee 3,15

Alle verse thee wordt geserveerd met honing.

Thee 2,65

Koffi  e 2,65

Espresso 2,65

Dubbele espresso 3,85

Koffi  e verkeerd 2,90

Cappuccino 2,90

Latte Macchiato 3,45

Warme dranken

Warme chocolademelk 2,95

Portie slagroom 0,60

Appeltaart 3,50

Gebak van de dag Wisselend

Portie slagroom 0,60

Gebak



Bourgondiër bitterballen 7,95

Portie van 8 stuks met mosterd mayonaise.

Vegetarische bitterballen  6,95

Portie van 8 stuks met mosterd mayonaise.

Brood met smeersels  6,95

Truffelmayonaise, knofl ookmayonaise
en hummus.

Potato dippers  4,95

Met knofl ookmayonaise.

Borrel



Wijn en Bier

Wijnen

Calliterra Chardonnay 4,75 23,00

Chileense witte wijn.
Vol en krachtig van smaak.

Busy Bee Chenin Blanc 5,25 25,50

Lekker frisse en volle Zuid-Afrikaanse witte wijn.

Domaine Bousquet Rosé 5,75 28,00

Deze rosé heeft een fruitige expressie waarbij frambozen
en kersen de boventoon voeren. 

Calliterra Carmenere 4,75 23,50

Chileense rode wijn. Vol en krachtig van smaak.

El Calie Mosto D’uva 4,25 20,50

Zacht zoete mousserende Italiaanse wijn met een laag alcoholpercentage.

Villa Conchi Cava Brut 4,25 28,00

Frisse en fruitige Spaanse mousserende wijn. 

Alcoholvrije wijn

Vintense Chardonnay 3,75 18,00

Franse alcoholvrije wijn gemaakt van 100% chardonnay druif.

Vintense Merlot 3,75 18,00

Deze alcoholvrije Merlot is een fruitige, zachte en toegankelijke wijn.

Vintense Rosé 3,75 18,00

De alcoholvrije Syrah is een ronde, zwoele rosé.



Hertog Jan (5.0%) 2,95

Hertog Jan (0.0%) 2,95

Bavaria Radler (0.0%) 2,95

Bavaria Radler (2.0%) 2,95

La Trappe Blond (6.5%) 4,85

La Trappe Dubbel (7%) 4,85

La Trappe Tripel (8%) 4,85

La Trappe Isidor (7.5%) 4,85

La Trappe Wit (5.5%) 4,85

Cornet (8.5%) 5,25

Weihenstephaner 0,5L (5.4%) 4,95

Weihenstephaner 0,5L (0.0%) 4,95

Rodenbach Fruitage (5.4%) 3,95

Desperados Tequila (5.9%) 3,95

Bieren

Wist je dat we ook wisselbiertjes hebben?
Bekijk daarvoor het krijtbord!

Je kunt bij ons ook een 
high wine of high beer boeken!
Vraag naar de mogelijkheden...

www.alpacavorstenbosch.nl


