Aantal personen: .....

Terrasdeel: .............

Welkom bij Hans & Grietje

Aankomsttijd: ..... : .....

Eindtijd: ..... : .....

HuisREgels:

1. Bent u verkouden, heeft u
koorts of andere klachten; blijf
thuis!
2. Geef elkaar de ruimte! Houdt 1,5
meter afstand van elkaar.
3. Volg de aanwijzingen van personeel.
4. Volg de reserveringstijden op, zodat
gasten niet hoeven te wachten.

De Grote
Snoeptoren

Wees LIEF voor elkaar!

LEUKE Weetjes over
Hans & Grietje
1.

Wist jij dat het sprookje van Hans & Grietje begon
met 10 zitplaatsen in het snoephuisje van de Heks?

2.

Wist jij dat één pan wel 3 kilo weegt en iedere
pannenkoekenbakker met wel 5 pannen tegelijk bakt.

3.

Wist jij dat de eigenaren van Hans & Grietje ook echt
Hans & Grietje heten?

Broodkruimeltjes
Bosroute
Loop de “Broodkruimeltjes”
route in het Harderbos.

Ga jij op avontuur in een echt sprookjesbos,
met metersdikke loofbomen en omgevallen
woudreuzen. Je ruikt het mos, je hoort
overal vogels en ziet sporen van de
bever. Koop dan de bosroute met leuke
opdrachten en puzzels bij de Grote
Snoeptoren of de kassa en ga op avontuur.
€2,00 per route

Speeltoestellen binnen en buiten alleen onder toezicht van een begeleider/volwassenen
betreden. Spelen binnen en buiten is op eigen risico.

Warme dranken
•
•
•
•
•
•

Latte Macchiato 3.8
Caramel Latte Macchiato 5.9
Cappuccino 2.9
Koffie vers gemalen 2.6
Espresso 2.5
Espresso Macchiato 3.5
• Irish Coffee Irish Wiskey 6
• Spanish Coffee Tia Maria 6
• Italian Coffee Amaretto 6

• Verse Munt of Gemberthee 3.8
• Thee diverse smaken 2.5
• Warme Chocomel met 3.6
slagroom “De Enige Echte”

Verwennerij
voor bij de koffie
of thee

• Gebak van de dag

Verschillend huisgemaakt gebak.
• Appeltaart uit eigen bakkerij 3.8
met verse slagroom 0.7
• Lekkernij voor de heks alleen 8.5
Een verrassing van diverse lekkernijen uit eigen bakkerij.

Heksensmulplank

Steel de show met deze magische smulplank; laat je
op luxe wijze verrassen door onze bakkerij in een
combinatie van ijs en lekkernij voor de hele tafel.
Bevat koffielikeur met alcohol

Te bestellen vanaf twee personen. 8.8 pp

GRATIS toegang en spelen op ons hele terrein onder begeleiding
Eigen consumpties (eten en/of drinken) zijn op ons hele terrein niet toegestaan.

Frisdranken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pepsi Cola Regular of Max 2.7
Sisi, 7-Up Free 2.7
Royal Club Cassis 2.8
Royal Club Bitterlemon 2.8
Royal Club Tonic 2.8
Lipton Ice Tea Green 2.8
Lipton Ice Tea Sparkling 2.8
Lipton Ice Tea Peach 2.8
Appelsap uit Flevoland 2.7
Verse jus d’orange 3.8
Rivella Original 2.8
Royal Club Gingerale 2.8
Chocomel “De Enige Echte” 2.7
• Fristi 2.7
• Melk 2.1
• Ranja “Gezonde 2.7
fruitmix aardbei
& framboos”
• Heksenlimonade 3.2

Wat lekkers vooraf
• TOVERBROOD 6.9

Warm brood van de bakker
met twee huisgemaakte dips.
• Magisch TOVERBROOD 11
Warm brood van de bakker met vier huisgemaakte
Heksendips, Grietjes kaas en Hans worst.
• HEKSEN NACHO’S 9.9

Nacho’s uit de oven met gesmolten cheddar en jonge kaas.
Guacamole, salsa en crème fraiche, bosui en rode peper.

Borreltrek

• Heksenborrelplank 12

Zes gehaktballetjes in de jus en zes kippenkluifjes
met mayonaise, chilisaus en brood.

• Bitterballen uit de heksenoven
met een bakje boerenkaas
Zeven bitterballen met mosterd. 8
Twaalf bitterballen met mosterd. 14

met betoverende beker

De Groene Heks

• Limonade per kan 6.5
• Sourcy Rood of Blauw 2.6
• Bronwaterfles 0.7L Rood of Blauw 6

• Heksensalade 13

Maaltijdsalade met de keuze uit:
gerookte zalm; brie; kippendijtjes; geitenkaas;
buffel mozzarella.
Geserveerd met: gemengde sla, blokjes augurk, 
tomaat, komkommer, ei en stukjes walnoot.
Gegarneerd met een frisse dressing.

BIEREN

BIER VAN TAP
• Hertog Jan Pilsener 3.1

Met vers afgebakken breekbrood 2

Bier van de tap
SPECIAALBIER VAN TAP
• Leffe Blond 4.8
• Leffe Dubbel 4.8
• Hertog Jan Weizener 4.9
• Trippel Karmeliet 5.6
• Texelse Skuumkoppe 5.2
BIEREN OP FLES
• Hoegaarden Radler 3.5

Citroen radler 2.0% of 0.0%
• Hoegaarden rosé bier 4.3
ALCOHOLVRIJ BIER 0,0%
• Hertog Jan 0.0% 3.5
• Leffe Blond 0.0% 3.5

•
•
•
•

WIJNEN

Chardonnay Marcel Martin 4.5 - fles 25
Sauvignon Blanc Marcel Martin 4.5 - fles 25
Viura Torre Oria 4 - fles 20
Kaiserschoppen Romanuskellerei (zoet) 4 - 20

• Cabernet Sauvignon Marcel Martin 4.5 - fles 25
• Tempranillo Torre Oria 4 - fles 20
• Syrah rosé Torre Oria 4 - fles 20

Specialiteit
pannenkoeken
• Hans 13

Spek, champignons, prei, rode ui en kaas.
• Grietje 13
Champignons, prei, brie, walnoten en honing.
• Heks Leef Lang 16.5
Buffel mozzarella, tomaat, rucola en groene pesto.
(lauw/warm geserveerd)
• Dikke Heks 16
Spek, champignons, kaas, ham en twee spiegeleieren.
• Heksenbillenkoek 17.5
Bere portie pulled pork gemarineerd in smokey
barbecue saus. Gegarneerd met wortel en
een frisse salade.
Kleine portie pulled pork 14
• Stiekeme Heks 15.9
Versierd met sinaasappel, slagroom, 
amandelschaafsel en
vanille roomijs met warme
kersen- óf chocoladesaus.
(lauw/warm geserveerd)
• Ouwe zeur 14
Spek, ham, paprika en oude kaas.
• Vis uit de tovervijver 15.6
Gerookte zalm en roomkaas. Gegarneerd met
rode ui, gemengde sla, frisse augurk en een
limoen-dille dressing.
(lauw/warm geserveerd)
• Stinkende Heks 15.5
Salami, champignons, rode ui, knoflook en
kippendijtjes. Gegarneerd met oude kaas
en gemengde sla.
• ’s Heerensheks 15.5
Meegebakken shoarma, champignons en paprika.
Gegarneerd met gemengde sla, rauwe rode ui
en oude kaas.
• Mekkerende Heks 15.9
Meegebakken geitenkaas en spek. Gegarneerd met
walnoten, honing en rucola.
• Stroperige Heksen Caramel 14
Meegebakken stroopwafelstukjes, slagroom,
amandelschaafsel en warme caramelsaus.
• Speenvarkentje uit het bos 15
Shoarma, paprika, ananas en gemengde sla.
• Gevleugelde heks 15
Kippendijtjes, spek, champignons.
Gegarneerd met gemengde sla,
komkommer en tomaat.

• Hard Seltzer Limoen óf Framboos 4

Low-calorie sparkling water met fruitsmaak

Extra saus 0.7

knoﬂook, honing-mosterd, curry, barbecue of honing

Pannenkoeken

• Naturel met échte roomboter 7
• Kaaspannenkoek 7.8
• Kaaspannenkoek Oud / Jong 9
• Houthakker met spek 9.2
• Spek / Kaas 9.8
• Appel met kaneelsuiker korrels 9.8
• Gember of Ananas 9.5
• Spek / Champignon / Oude kaas 10
• Stiefmoeder met ham en kaas 9.2
• Spek / Rode ui / Brie 10.6
• Spek / Appel 9.8
• Spek / Appel / Rozijnen 10.4
• Appel / Rozijnen 9.8
• Ham / Kaas / Ananas 10.6

Allergenen opties: glutenvrij óf lactosevrij óf gluten- en
lactosevrij gebakken in de pan óf melkvrij uit de oven

KINDERHOOFDGERECHTEN
Voor de kleine
Hansjes & Grietjes

Alle kindergerechten worden
geserveerd met een leuke
kinderverrassing + HeksenCoin!

• Kinderpannenkoek Naturel 9
• Kinderpannenkoek Spek of kaas of
appel of nutella 9.8
• Tosti ham-kaas 7.5
of ham-kaas-ananas 7.9

Wordt geserveerd met tomaatjes en komkommerstengels
• Heksentrollen 9
Zes gehaktballetjes uit de jus met een wit broodje.
• Kippetje uit het bos 9.2
Zes kippenkluifjes met portie nacho’s en gesmolten kaas.

De HeksenCoin is onze eigen munteenheid
en schommelt rond de 1 euro. Deze Coin
is inwisselbaar voor speelgoed, een
lolly uit de Heksenlollymachine of voor
snoep: verkrijgbaar bij de uitgang of in het
snoepwinkeltje in De Grote Snoeptoren.

