
Huisgemaakt zoet en gebak
Appel kruimeltaart           €  4,40

Abrikozen vlaaitje volgens Limburgs recept       €  4,40

Aardbeien cheesecake          €  4,40

Karamel slice            €  2,95

Bosvruchten duizendknoop ijstaartje        €  9,75

Frozen yoghurt met sinaasappel         €  7,10

Chocolade ijsbombe met Maltesers        €  8,50



Broodgerechten
Ambachtelijk brood van Bakkerij Van Heeswijk. Dagelijks vers afgebakken in eigen keuken

Brood carpaccio van eigen rund, met duizenddagen-kaas, 
truffelmayonaise en pittenmix         € 13,50

Omelet wrap gevuld met groenten, kaas en geroosterd 
knoflookbrood uit de oven €    9,75

Boerenbrood met vissalade, avocado en komkommer  € 13,40

Boerenbrood met langzaam gegaarde entrecote, rode bietencrème 
en gegrilde peer  €  11,10

Club sandwich van huisgemaakt gebraden gehakt, augurk-broccolicrème 
en eiersalade  €   9,40

Tosti Voor Anker met rosbief van eigen rund, spinazie en pompoen 
van de barbecue  €   9,40

Flamkuchen uit de oven met kip, bacon, rode uiencompote en 
truffelmayonaise  € 12,50

Streekplankje met een soepje, sandwich fenegriek brie, kleine hamburger 
en een wrapje uit de oven  € 14,65

Mexicaans stokbroodje met gehakt, gegrilde groentes, zoete 
aardappelcrème, kaas en huisgemaakt nacho’s  € 10,80

Sandwich van brandnetelkaas met pistache-hummes, gegrilde appel,
appelstroopdressing en nootjes  €   9,25

Voor als je niet kan kiezen en leuk om samen te delen vanaf 2 personen
Lunchplank: gezellige proeverij met warme gerechten uit onze vitrine 
en koude gerechtjes uit de streek en van het eigen landgoed                  € 16,75 p.p.



Salades geserveerd met brood en boter

Salade Voor Anker: een proeverij van ons landgoed en uit de streek  € 16,75

Vitello tonato van onze eigen rosbief met tonijnsalade, ui, kappertjes 
en een crème van kerrie/saffraan  € 17,75

Vegetarische Ceasar salade ‘Voor Anker stijl’, met knoflookcroutons, 
gegrilde groenten en eiersalade  € 17,75

Salade gerookte zalm met spinazie, venkel, komkommersalade   € 18,65

Soepen
Preisoep, met prei uit eigen tuin en gerookte kip (kan ook vegetarisch)  €  6,95

Pompoensoep met pestocrème  €  6,95

Soep van het moment €  6,95

Hoofdgerechten
Hamburger Onze Jan: 100 % brandrode rundergehakt op een 
Italiaanse bol met verse friet  € 18,75

Langzaam gegaarde rib eye Griekse stijl met friet en salade  € 19,95

Stoofpot ‘Voor Anker’ gegaard op de Green Egg met een hartige taart 
uit de vitrine  € 19,35

Hachee volgens recept van de chef, met verse friet en salade  € 19,35

Gegrilde biefspies met tzatziki dip, verse friet en salade  € 19,35

Spare rib van het Krull varken met verse friet en salade  € 19,35

Sukade met uienringen, rozemarijn en Fallop-saus, geserveerd met 
rozeval aardappeltjes  € 19,35

Vegetarische proeverij: drie vegetarische gerechtjes. Laat je verrassen
door de chef  € 19,35

Visspies met verse friet en salade, geserveerd met 2 koude sausjes  €24,85

Baklapjes in Stroganoff-saus met verse friet en salade  € 19,35

Dinerplank, vanaf 2 personen te bestellen: proeverij uit onze 
streekkeuken om gezellig samen te delen  € 19,95



Kleine genieters
Geroosterde boterham met ham en kaas & tomatenketchup  €    7,25

Ambachtelijk worstenbroodje  €   4,05

Friet met huisgemaakte rundvleesbitterballen (3stuks), appelmoes uit
eigen tuin & mayonaise  €   9,25

Friet met huisgemaakte kipkroketten (3 stuks), appelmoes uit eigen
tuin & mayonaise  €   9,25

Friet met huisgemaakte gehaktballetjes in de jus (3 stuks), appelmoes
uit eigen tuin & mayonaise  € 10,30

Huisgemaakte nacho’s met gehakt, kaas en dips  €   8,95

Schepijs, diverse smaken van ijsboerderij Fabor, op een hoorntje, per bol     €   1,85

Diverse handijsjes (vraag ernaar bij de bediening)

Lekker voor bij de borrel
Onze kazen komen van De Ruurhoeve en De Walhoeve; de vleeswaren maken we van 
onze eigen Brandrode runderen en het Elshorst varken.

Plankje brood met crèmes, kruidenboter en knoflookbrood    €  8,80

Plankje huisgemaakte pulled chickenkroketten (6 stuks) met brood  € 13,40

Plankje huisgemaakte rundvleesbitterballen (6 stuks) met brood  € 13,40

Plankje huisgemaakte gehaktballetjes in kruidenjus (6 stuks) met brood   € 15,50

Plankje kaas en vleeswaren met brood en smeersels  € 15,95

Plankje oesterzwambitterballen (6 stuks) met brood  € 13,40

Plankje om te borrelen voor 2 personen:  diverse kaas- en vleessoorten,
salades, brood, nootjes, olijven en dips  € 19,50

Huisgemaakte nacho’s met gehakt, kaas en dips  €   8,95

‘Bruine fruitschaal’ met 4 huisgemaakte pulled chickenkroketten, 4 huis-
gemaakte rundvleesbitterballen en 4 oesterzwambitterballen, met dips   € 15,50

Weekend wisselmenu
Op zaterdag en zondag serveren wij vanaf 17:30 uur tevens een speciaal
driegangenmenu – vraag ernaar bij de bediening  € 24,50


