
KOFFIE SPECIALITEITEN 
Latte Macchiato ................................................ € 3,75

Bietenmacchiato ............................................... € 4,50

Wortelmacchiato ............................................... € 4,50

Koffie verkeerd ................................................. € 3,50

Decafé ................................................................ € 3,00

Cappuccino ........................................................ € 3,25

Koffie .................................................................. € 2,75

Espresso ............................................................. € 2,75

Aan te vullen met één van onze heerlijke siropen:

Witte chocolade, hazelnoot, caramel, vanille € 0,75

THEE
Bradley’s Fairtrade | diverse smaken ................... € 2,75 

Verse muntthee  ................................................ € 3,75 

Verse gemberthee ............................................ € 3,75

Verse theesoorten uit eigen tuin .................... € 3,75

Vraag de bediening naar de mogelijkheden (seizoen)

 

WARME DRANKEN
Warme chocolademelk met slagroom ............ € 3,50

Glühwein ............................................................ € 4,75 

SPECIALE KOFFIE
Irish, French, Italian, Spanish en DOM ............ € 8,00 

Mattemburgh koffie ......................................... € 9,00

KOFFIE -  THEE SANTAS
KOFFIE MET EEN VERHAAL
Santas, onze zorgvuldig geselecteerde biologische Fairtrade 
koffie, is niet alleen lekker, maar heeft ook een bijzonder 
verhaal. Santas Koffie vindt namelijk dat het afgelopen moet 
zijn met het zinloos weggooien van plastic verpakkingen. 

Hun oplossing is uniek en duurzaam. Santas levert de koffie 
in dunstalen blikken in een houten krat. Deze worden na 
gebruik opgehaald, gereinigd door Wajongeren en opnieuw 
gebruikt. De blikken worden gemiddeld 140 keer herge-
bruikt. 

Dat betekent een besparing van meer dan 1.460 plastic 
wegwerpverpakkingen. Een koffie met een heerlijke smaak 
én een uniek, duurzaam verhaal!



 
 

Dudok, al jaren een begrip in Nederland op het gebied van patisserie. Al sinds 1991 
maakt de van oorsprong Rotterdamse firma veel verschillende soorten gebak, waarbij 
de appeltaart de meest iconische is. Ons gebak komt dagelijks vers binnen vanuit hun in 
Barendrecht gevestigde bakkerij, zo garanderen wij dat we dagelijks heerlijk vers gebak 
op tafel zetten.

Appeltaart  ......................................................... € 4,50  

Chocoladetaart  ................................................. € 4,50

Passievrucht kwarktaart .................................. € 4,50  

Red Velvet ...............................................................€ 4,50

TA ART L ANDGOED LUNCH
 

AMBACHTELIJK BROOD
Kroketten | kalf ................................................................................................................. € 9,50

Kroketten | Hollandse garnalen  ..................................................................................... € 10,50

Boerenbrie | notensalade | honing  ................................................................................. € 9,50

Carpaccio | runderhaas | basilicumpesto ........................................................................ € 10,00

Croque Monsieur | bechamelsaus ................................................................................... € 7,50

Club Orangerie | gerookte zalm | Hollandse garnalen | rilette van makreel  ............ € 14,50

TACO
Taco | gevuld met bavette van de Green Egg | salsa van avocado............................... € 14,50

Taco | gevuld met haring | salsa van zoetzure room ..................................................... € 14,50

SCHARRELEIEREN 
Uitsmijter | ham en kaas | drie scharreleieren  .............................................................. € 8,00

Uitsmijter | spek | drie scharreleieren ............................................................................ € 9,00

Omelet Landgoed  ............................................................................................................ € 10,50

TWAALFUURTJES
Twaalfuurtje vlees ............................................................................................................ € 14,00
Moestuinsoep | ham | kaas | eitje | kalfskroket 

Twaalfuurtje vis................................................................................................................. € 15,50 
Garnalenkroket | vissoep | gerookte zalm | zalmsalade | gebakken eitje
 

SOEPEN 
Soep wisselend uit eigen moestuin  ............................................................................... € 7,50

Tomatensoep van pomodori ............................................................................................ € 6,50

Bisque van Zeeuwse garnalen  ........................................................................................ € 9,50



SAL ADES LEKKERS VAN HET L AND 

SALADE MET AMBACHELIJK BROOD EN BOTER
Salade Carpaccio ................................................................. € 12,50
Met pesto van basilicum en Rotterdamse oude kaas

Salade Moestuin .................................................................. € 11,50
Salade met producten uit eigen moestuin

Salade van de Chef .............................................................. € 18,50
Visvangst van de dag met een wisselende salade en zoetzure groente

Caesar Salade ...................................................................... € 15,00
Geroosterde kippendijen | Bergse ansjovis | Rotterdamse oude kaas | spek

Salade ’Kust’ ........................................................................ € 16,00
Gerookte zalm | Hollandse garnalen | zoetzuur | cocktailsaus

Salade Geitenkaas ............................................................... € 14,00
Licht gekarameliseerde geitenkaas | vijgenchutney | notenmix

Salade Toontje ..................................................................... € 15,50
Gebakken bloedworst | gekarameliseerde appel | notenmix | truffelmayo

DE WARME DIS  MET FRIET

Heeft u een allergie en/of voedselintolerantie? 

Vraag naar de mogelijkheden bij onze medewerkers. 

Wij werken met dagverse producten, het kan hierdoor voorkomen dat iets niet leverbaar is.

Boven de 10 personen hanteren wij één rekening per tafel.

WARME GERECHTEN
Veganburger  ................................................................................. € 11,50
Truffelmayonaise | gebakken ei

Scharrelkippendijen  ..........................................................................................€ 15,00
Oosters gemarineerd | satésaus | zoetzuur | kroepoek 

Visstoofpot  ................................................................................... € 17,50
Verschillende vissoorten

Mattemburger ............................................................................... € 15,00
Gegrilde rundvleesburger | kaas | gebakken ei

Stoofvlees  ..................................................................................... € 16,50
Authentieke Brabantse Wal stoofpot

Halve kreeft ................................................................................... € 26,50
Gegratineerd met verse kruiden | gegrild op de Green Egg

Ossenhaaspuntjes  ........................................................................ € 20,00
Op Oosterse wijze met teriyakisaus



DE ZOETE INVAL

LEKKERE TREK

 

Apfelstrudel | boerenroomijs | slagroom | vanillesaus ............................................................€ 6,00

Brusselse wafel | vanille-ijs | slagroom ..............................................................................................€ 6,00

Brusselse wafel | amarena-kers | vanille-ijs | slagroom............................................................€ 7,00

Dame blanche ....................................................................................................................................................€ 6,00

Coupe amarena  ...............................................................................................................................................€ 7,50

Sorbetijs  ..............................................................................................................................................................€ 8,50

Olijven | huisgemarineerd .........................................................................................................................€ 4,00

Ambachtelijk brood | basic ........................................................................................................................€ 4,00

Ambachtelijk brood | compleet  .............................................................................................................€ 7,00

Bitterballen ........................................................................................................................................................€ 7,00

Bitterballen | oesterzwam .........................................................................................................................€ 7,50

Groenteloempia ...............................................................................................................................................€ 7,00

Warm gemengde snacks .............................................................................................................................€ 7,50

Borrelkaas | mosterd | jong en oud  .....................................................................................................€ 8,00

Kaasplankje | compleet | met garnituur ............................................................................................€ 14,00

Heerlijk gecombineerd met ‘sweet selection’ Calem Port ....................................................€ 17,50

Mattemburgh bourgondische borrelplank ......................................................................................€ 18,50

WATERS 

Gerolsteiner koolzuurvrij 25cl ....................................€ 2,50 

Gerolsteiner koolzuurhoudend 25cl........................€ 2,50 

Gerolsteiner koolzuurvrij 75cl ....................................€ 6,75 

Gerolsteiner koolzuurhoudend 75cl........................€ 6,75

FRISDRANKEN
Pepsi Regular of Max  ............................................. € 2,75 

Lipton Ice-Tea Regular of Green  ............................ € 2,75 

Cassis, Sisi, 7Up .................................................. € 2,75

Rivella, Ginger Ale  ............................................. € 2,75

Ranja in een flesje .............................................. € 2,75 

Caleb’s Kola
Caleb’s Kola  ........................................................ € 3,00

Russel & Co.
Tonic .................................................................... € 3,00

Ginger beer ......................................................... € 3,00

Lemon bitter ....................................................... € 3,00 

SAPPEN 
Butcha
Butcha | hop | grapefruit  .................................. € 4,00

Butcha | gember | kafir ...................................... € 4,00 

Verse jus d’ orange 250ml ................................... € 4,00

Verse jus d’ orange 400ml ................................... € 5,00

Appelsap | tomatensap ..................................... € 3,00

FRISDR ANKEN

ER IS WATER EN ER IS 
GEROLSTEINER
Gerolsteiner mineraalwater is werkelijk een 
wonder van de natuur. Gefilterd door de enor-
me rotslagen in de vulkanische Eifel, wordt het 
water druppel voor druppel verzameld op diep-
tes tot 200 meter. Het wordt direct gebotteld 
aan de bron - natuurlijk puur en zuiver.

CALEB’S KOLA
Twee gepassioneerde kolaliefhebbers uit New 
York vroegen zich in 2014 af hoe ze de meest 
smaakvolle kola met natuurlijke ingrediënten 
konden maken. Na een hele tijd zoeken en proe-
ven hebben ze de meest duurzame kola met 
natuurlijke ingrediënten op de markt gebracht: 
Caleb’s Kola.

RUSSEL & CO.
In de jaren ‘20 bloeide Russell & Co. uit tot de 
ideale mixer voor de high-ball cocktails die 
tijdens de extravagante feesten van die tijd 
werden geserveerd. Nu, bijna een eeuw later, 
wil Russell & Co. je nog steeds het leven laten 
vieren zoals men dat in de Roaring Twenties 
deed.

BUTCHA
Butcha Wild Fermented Drinks is gemaakt op 
basis van kombucha fermentatie, vruchtensap-
pen, kruiden en specerijen. Van het resultaat 
worden wij vrolijk. Het is een nieuwe range 
gefermenteerde sodas met diepgang, unieke 
smaakcombinaties en veel lager in suiker dan de 
gemiddelde frisdrank.



SWINCKELS’ 
Swinckels’ is ontstaan uit een eeuwenoude familietraditie; een 
bijna heilig vertrouwen in eigen intuïtie. Wars van de waan van 
de dag brouwt de familie Swinkels al zeven generaties pilsener 
zoals zij denken, of beter nog, voelen dat het goed is. Swinckels’ 
is gebrouwen met zuiver mineraalwater, gerstemout uit eigen 
mouterij en speciaal geselecteerde Cascade hop. Deze selectie 
van kwalitatieve, natuurlijke ingrediënten geeft Swinckels’ het 
onderscheidende, verfrissende karakter.

LA TRAPPE

La Trappe Trappist is integer gebrou-
wen bier. Het wordt sinds 1884 in 
stilte gebrouwen op het terrein van 
de Onze Lieve Vrouw van Konings-
hoeven abdij in het Brabantse 
Berkel-Enschot. Als bron van inkom-
sten om zelfvoorzienend te zijn en te 
voldoen aan hun plicht tot liefdadig-
heid. 

De La Trappe Trappist bieren zijn heel 
verschillend van karakter. Toch zijn er 
ook overeenkomsten. Het zijn stuk 
voor stuk zuivere bieren, uitsluitend 
gebrouwen met natuurlijke produc-
ten. Met geduld, passie en traditi-
oneel vakmanschap komen unieke 
bieren tot stand volgens de geheime 
recepturen van de trappisten. 

Een monnik gaat van nature goed om 
met mens en milieu. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is dan ook 
onlosmakelijk verbonden met La 
Trappe. De monniken gebruiken bier-
bostel, een vezelrijk restproduct van 
bier, om brood van te bakken in hun 
eigen bakkerij. Zo hergebruiken ze 
rest- en afvalstoffen.

Ook bierbrouwerij De Koningshoeven 
levert graag een actieve bijdrage aan 
een duurzame en sociale maatschap-
pij. En werkt onder andere met 
mensen van Prins Heerlijk en de 
Diamant groep: mensen met leer-
problemen en/of een verstandelijke 
beperking. Zij werken in de horeca, 
de huishouding of de kloosterwinkel. 
De brouwerij investeert de volledige 
winst in goede doelen.

BIEREN

BIEREN VAN DE TAP
Swinckels’ Pilsener 5,5% 25cl ................................ € 3,00 

Swinckels’ Pilsener 5,5% 50cl  ............................... € 6,00

La Trappe Blond 6,5% 25cl ..................................... € 4,75

La Trappe Dubbel 7,0% 25cl ................................... € 4,75

Cornet  8,5% 25cl  ................................................... € 4,75

Wisseltap per seizoen 25cl  .................................. € 4,75

BIEREN VAN DE FLES
Blond          

La Trappe Puur 4,5% .............................................. € 4,00         

Wild Mill Blond 6,5% ............................................. € 4,75

Van Moll Toewijding 6,5% .................................... € 5,00

Omer Blond 8,0% ................................................... € 5,00

Donker                  

La Trappe Isid’or 7,5% ........................................... € 4,75

La Trappe Quadrupel 10,0% ................................. € 5,00

Le Fort Donker 9,0% .............................................. € 4,75

De Pater 6,5 Bernardus 6,5% ............................... € 5,00

Birra Baladin Nazionale 6,5% ............................... € 4,75

Birra Baladin Nora 6,5% ........................................ € 4,75

The Wild Mill - Approved 
BBQ Beer!
Jeremy Vermolen, te zien als TV kok bij SBS6 & 
RTL4, is een fervent barbecuer en groot bierlief-
hebber. Hij ontwikkelde speciaal BBQ bier.  De 
smaaktonen van de Wild Mill bieren passen bij 
veel verschillende soorten vlees en vis. Probeer 
nu de lekker frisse blond of de kruidige tripel ‘on 
the rocks’.



GIN-TONIC 

Sylvius gin  .................................................€ 9,50
Onder de boompjes | Botanical tonic

Hendricks gin  ............................................€ 10,50
Botanical tonic | komkommer
 

Hermit gin  .................................................€ 12,50
Lemon bitter | citroen  

MOCKTAILS
Virgin Sangria ................................. € 7,50
Huisgemaakt

Fresh and Juicy  .............................. € 6,50
Limoen | sinaasappel | crushed ice

Cool Tea ........................................... € 8,50  
Diverse soorten | vraag het personeel naar de mogelijkheden

COCKTAILS
Long island iced tea .......................................... € 10,50
Witte rum | gin | wodka 
Stevig, veel, maar wel lekker!

Mattemburgh sunset .........................................€ 7,00 
Tequilla | grenadine | verse jus d’orange
De kleuren van de ondergaande zon, maar dan in een glas. 

Aperol spritz........................................................€ 7,50 
Heerlijk verfrissend in de zomer!

Limoen spritz...................................................... € 7,50 
Onze versie van de Aperol Spritz. 

Negroni ................................................................€ 8,00
Rode vermouth | gin | sinaasappel 
Da’s een stevige.

Sangria..................................................................€ 7,50
Sinaasappel | limoen | rode wijn 
Sangria, die goede oude sangria.

WHISKY’S Schotland 

Oban | single Malt 14Yrs  ...........................€ 10,50 

Dalwhinnie | single Malt 15Yrs  .................€ 11,50  

Lagavulin | single Malt 16Yrs  ....................€ 12,50 

COGNAC
Joseph Guy ................................................€ 7,50

V.S.O.P. Martell ..........................................€ 11,50

APERITIEF EN  DIGESTIEF
We hebben diverse aperitieven en digestieven van alle soorten op voorraad. Ons team werkt ook heel graag met wisselende 
aperitieven, seizoensgebonden cocktails, altijd met een bite van alles wat groeit en bloeit op het landgoed. Laat u verrassen!

Tripel                    
La Trappe Tripel 8,0%  ........................................... € 4,75

Wild Mill 8,5%  ....................................................... € 4,75

Brugge Tripel 8,7%  ............................................... € 4,75

Le Fort Tripel 8,8%  ................................................ € 4,75

Moeder Overste 8,0% ........................................... € 4,75

Weizen- / witbier                     
La Trappe Wit 5,5% ................................................ € 4,50

Weihenstephan Weissbier  50 cl | 5,5%  ................ € 6,00

Fruitbieren                     

Max Kriek 3,2%  ..................................................... € 4,00

Rodenbach | Fruitage 3,9%  .................................. € 4,50

Brewdog | Elvis juice | grapefruit | IPA 6,5% ...... € 5,00

Alcoholvrij / Alcohol Arm                  

Bavaria 0,0% ........................................................... € 3,00

Bavaria Wit 0,0% .................................................... € 3,00

Bavaria Radler 0,0%  .............................................. € 3,50

Bavaria Radler 2,0%  .............................................. € 3,50

Weisse Stephaner 33 cl | 0,0%  ............................... € 4,00

Glutenvrij bier
Birra Italiana Nazionale | glutenvrij 6,5% ........... € 4,75

Birra Italiana Nazionale

Birra Baladin Birra Nazionale Glutenvrij 
is een goudgeel krachtig blond 100% 
Italiaans bier met Italiaanse ingrediën-
ten. Het is een simpel biertje gemaakt 
van gerst, mout, gist en twee Italiaanse 
kruiden, namelijk bergamot en korian-
der. Door die twee kruiden krijgt het 
bier een harmonieuze lichtzoete origi-
naliteit. Het aroma van peper en gist 
samengesmolten met delicate Citrus-
geuren combineren goed met de smaak 
van het bier.


