
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve gasten, 
 
 
met plezier willen wij u laten genieten van onze gerechten bereid 
met natuurlijke producten uit de regio. Het bewijs dat dit lekker èn 
betaalbaar tegelijk kan zijn beleeft u hier Ingens, maar ook 
tijdens een catering bij u thuis of op uw werk! 
 
 
Samen met ons topteam hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt 

en daarbuiten en dáár zijn wij trots op! 
 
 
Geniet en maak mooie herinneringen! 
 
Ingrid, Kees en medewerkers 
  

Openingstijden 
Dinsdag t/m donderdag: 10:00 - 16:00 uur 
Keuken open van 11:00 - 15:00 uur 
Vrijdag: 09.00 - 21:00 uur  
Keuken open van 11:00 - 20:00 uur 
Zaterdag en zondag: 10.00 - 21:00 uur 
Keuken open van 11:00 - 20:00 uur 
 

Wifi 
markt14! 



AVONDKAART (vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur)

Broodplankje met smeersel
Warme broodjes met smeersels

5,5

Rundercarpaccio
Rucola - truffeldressing - parmesan zontomaat - pittenmix

9

Proeverijtje
Trio van carpaccio, buffelmozzarella en gamba

11,5

Black Tiger 
9,5

Marokkaanse kippensoep
De soep waarvoor je terug komt!

6

Tomaat - basilicumsoep
Zoals het heurt, puur en met verse basilicum

5

Franse uiensoep gegratineerd met brood en kaas
Petit Français, beetje Hollands

6,5

Soep van de maand
Iedere maand weer een verrassing

6

Pasta bolognese
Gehakt - tomatensaus - rucola - parmesan 
groen kruidencrumble

11,5

Pasta primavera (vegan)
Tomatensaus - roergebakken courgette - champignons
rode ui - paprika

13

Kleintje pasta bolognese 7,5

Kipkrokantjes (3 stuks) met frietjes en appelmoes 8,5

Bitterballen (4 stuks) met frietjes en appelmoes 6,5



Boerenschnitzel
Varkensschnitzel - champignons - paprika - ui - spek
Wijn: Sinforiano - Raimun Verdejo
Bier: Franziskaner Hefeweiss

19,5

Toscaans stoofpotje (Crole - Sint-Oedenrode)
Biologisch rundvlees gestoofd in rode wijn met verse kruiden - ui
zontomaat - zwarte olijf
Wijn: Cantore di Castelforte - Primitivo Salento
Bier: Corsendonk Pater dubbel / Leute bokbier

22,5

Gegrilde varkenshaaspuntjes
Varkenshaas - courgette - paprika - lenteui - orange/chilisaus
Wijn: Les Vignerons des Albères - Malicieuse rosé
Bier: Corsendonk blond

21

Boeren veganburger op Italiaanse of polderbol
Vegancheddar - ui - champignons - bbq saus
Wijn: Sinforiano - Raimun Verdejo
Bier: Estrella Damm premium pilsener

18,5

Ossenhaaspannetje
Ossenhaas - groene asperges - champignons - teriyaki - sesam
Wijn: Cantore di Castelforte - Primitivo Salento
Bier: Corsendonk Agnus tripel / Leute bokbier

24,5

Vispannetje
Kabeljauw - zalm - victoriabaars - seizoensgroenten
Italiaanse roomsaus
Wijn: Las Virtudes - Adelum Blanc (Sauvignon)
Bier: Fourchette meergranentripel

25

Geserveerd met onze huisgemaakte frieten

Crème brûlée
à la minute bereid - bourbon vanille roomijs - slagroom

7,5

Dame Noir
Chocolade roomijs - witte chocoladesaus - slagroom

7

Coupe Cerise
Bourbon vanilleroomijs - kersen - slagroom

8

Kinderijsje (tot 12 jaar) 4



Irish coffee - Whiskey en slagroom 7,5

Italian coffee - Amaretto en slagroom 7,5

Spanish coffee - Tia Maria en slagroom 7,5

Cartagena coffee - Licor 43 en slagroom 7,5

Amaretto 4

Frangelico 4,5

Tia Maria 4,5

Licor 43 4,5

4,5

Limoncello 4,5

Sinforiano - Raimun Verdejo 4,5 / 20

Spanje / VT Castilla y León / Verdejo, Sauvigon Blanc
Het stralende middelpunt. Gemaakt door Spaans familiehuis Sinforiano,
voor échte Bourgondiërs. Heerlijk fris met een mooie fruitige smaak. 

Las Virtudes - Adelum Blanc 5 / 23

Spanje | DO Alicante | Sauvignon Blanc
Fris, zacht en stuift vrolijk het glas uit. Met één slok van de Adelum Blanc 
zit je weer op dat zonnige terras aan de boulevard in Alicante.

Les Vignerons des Albères - Malicieuse 5 / 23

Frankrijk / IGP Côtes Catalanes / Grenache Gris

wijnliefhebbers. Echt een rosé met karakter, Provence-stijl. 

Cantore di Castelforte Primitivo Salento 5,5 / 25

Italië / IGT Salento / Primitivo
Alles wat je van een Primitivo verlangt. Volle rode wijn, van veel zon, 
veel fruit en de elegantie van een Italiaanse wijn. 

Voor de keuze van onze wijnen hebben wij ons laten adviseren door:



Mass Bianchet 6,5 / 28

Italië / DOC Prosecco / Glera
Fruitige, frisse, sociale bubbel. Nodigt uit om in gezelschap van te genieten. 
Bijzonder, aangezien de wijnproducent erg introvert is.

Villa Medici La Valle del Re Custoza Passito 6

Italië | IGT Veneto | Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese, Tocai 
Friulano
Uitgebalanceerde, fruitige witte dessertwijn met een aangename frisheid. Uit de 
omgeving van Desenzano del Garda, Sirmione en Verona. De druiven zijn voor het 

-4 maand
houtrijping heeft gehad. 

Villa Medici La Valle del Re Rosso Passito 6

Italië | IGT Veneto | Corvina, Rondinella
Verrassende rode dessertwijn uit de omgeving van het Gardameer. Gemaakt van 
druiven die voor het persen eerst 2 maanden gedroogd zijn, waarna 50% van de 

heeft in stalen tanks. 

Witte port 4

Rode tawny port 4,5

Sherry 4

Martini bianco 4

Onze gerechten worden vers en met natuurlijke 

ingrediënten uit de regio bereid, omdat wij ervan 

overtuigd zijn dat bewust, lekker en betaalbaat heel 



v
samengesteld. Gaat u naar een voorstelling in 

Podium Boxtel meldt u dit gerust bij één van onze medewerkers.
Wij zorgen ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de voorstelling!

THEATER / keuze MENU

Tomaat-basilicumsoep
#

Boerenschnitzel
Varkensschnitzel - champignons - paprika - ui - spek

of
Scholfilet

Gepaneerde scholfilet met huisgemaakte remouladesaus

of
Boeren Veganburger

Vegan cheddar - ui - champignons - bbq-saus

#
Dame Noir

2 gangen (voor/hoofd of hoofd/na) 23

3 gangen 27,5

Heeft u een verjaardag, bedrijfsfeest of wilt u gewoon gezellig samenzijn, 
maar niet uren in de keuken doorbrengen? 

Met de hoeft u zich geen zorgen te maken en staat er 
in een handomdraai een (h)eerlijke maaltijd bij u thuis of op de zaak.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden! 


