
Scan de QR code op tafel om te bestellen en het meest up-to-date 
menu te zien. Het menu kan gedurende de Prairie wijzigen.

Salades van lokale bodem

Vegan van de grill

Van de grill

Panzanella
Aquaponic salade uit eigen farm met 

huisgemaakte desem panzanella.

Ratatouille
Aquaponic salade uit eigen farm met 

huisgemaakte ratatouille.

Linzen-curry
Aquaponic salade uit eigen farm met verse 

linzen curry, ingemaakte phood farm shiitake 

en biologische groenten.

Buffelmozarella
Aquaponic salade uit eigen farm met verse 

handgemaakte buffelmozarella van de 

Stoerderij in Son, geseveerd met gegrilde 

biologische groenten. 

*Salades worden geserveerd met desem.

Biologische Kemper hoen
1/2 of hele kip om te delen

Gemarineerd in Chef Erling’s ‘magic mix’, 

geserveerd met verse appelmoes, aardappel, 

gegrilde groenten en aquaponic salade.

Boerderij beef burger
Geserveerd met prairie mayo, turks brood, 

gecarameliseerde uien relish, gegrilde 

groenten, shiracha, augurken, 

aquaponic sla en frites.

Bloemkool
Geserveerd met een tahini-limoen dressing, 

hazelnoot, aardappel en groene seizoens 

groenten van boer Henk, bijzonder Brabants.

Vegan burger
Oesterzwam burger geserveerd met 

huisgemaakte  prairie mayo,  turks brood, 

gecarameliseerde uien relish, gegrilde 

groenten, shiracha, augurken, 

aquaponic sla en frites.

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 15,50

€ 36,50 

€ 19,75 

(kids tot 12 

jaar)

vanaf € 26

€ 18,50

€ 20,50

€ 18,50

 

Farm-to-table menu
Vegan, hybide of natuurvlees mixed grill 

BBQ platter rechtstreeks van onze lokale 

boerderijen. Voor volwassenen en/of kids. 

Het menu komt met verschillende salades, 

side dishes, frietjes, brood met dips en 3 

soorten BBQ grill specialiteiten van de Chef. 

Ook leuk om te boeken voor groepen!



Scan de QR code op tafel om te bestellen en het meest up-to-date 
menu te zien. Het menu kan gedurende de Prairie wijzigen.

AmbachtelijkFrituur

‘Boer’gondische Bitterbal
 6 stuks bitterballen (v) met grove 

mosterdzaad en aioli.

Drumsticks 
8 knapperige kip drumsticks met 

homemade shiracha saus. Licht pittig.

Bloemkool Bite
Crispy bloemkoolbite met een sweet-bieslook 

dressing en groene pesto.

Farm Fries
Grove boeren frites in de schil met Prairie 

Mayonaise (v).

Antipasti
Kleine antipasti snack met portugese olijfjes, 

gecarameliseerde ui en gegrilde groenten.

Desem brood
Met een combinatie van prairie aioli, 

kruidenboter en tapenade.

Duroc borrel plankje
Ambachtelijk huisgerookte biologische 

droogworst van de Duroc hoeve in Sint 

Oederode, antipasti, tapenade, aioli en 

knapperige rozemarijn sticks.

Lokale borrel plank XL
Ambachtelijk huisgerookte biologische 

droogworstvan de Duroc hoeve in Sint 

Oederode, Stoer buffel mozzarella, 

tomatensalade, bitterballen, antipasti, 

tapenade, aioli, brood en rozemarijn sticks.

€ 8,50

€ 9,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,50

€ 13,50

€ 22,50



Scan de QR code op tafel om te bestellen en het meest up-to-date 
menu te zien. Het menu kan gedurende de Prairie wijzigen.

Lunch salades en bowls
Lunch broodjes

Kemperkip sandwich
 Desem brood, gegrilde paprika, aquaponic 

sla, shiracha mayo, relish, bio ‘pulled’ kip.

Gegrilde groenten sandwich
Desem brood, gegrilde groenten van boer 

Henk, bieslook dip, relish, microgroenten.

Buffel mozzarella sandwich
Desem brood, buffelmozarella van de 

Stoerderij, tomaat, watermeloen, antipasti.

Boerderij burger (v)
Beef of vegan, turks brood, prairie mayo, 

gecarameliseerde uien relish, groenten, 

shiracha, aquaponic sla en frites.

Sides

Farm Fries
Grove boeren frites in de schil met Prairie 

mayonaise (v).

Desem brood
Met een combinatie van prairie aioli, 

kruidenboter en tapenade.

Smoothie bowl
Nourishing fully organic, vegan, lactose- en 

glutenvrije smoothie-bowl. 

*niet altijd beschikbaar

Salade panzanella-mozzarella 
Aquaponic salade uit eigen farm met verse 

handgemaakte buffelmozarella van de 

Stoerderij in Son, geseveerd met panzanella, 

antipasti en desembrood.

Salade gegrilde groenten
Aquaponic salade uit eigen farm met gegrilde 

groenten van Boer Henk,Bijzonder Brabants, 

microgroenten en desembrood.

Chef’s special

Bio Biologische Kemper hoen
1/2 of hele kip om te delen

Gemarineerd in Chef Erling’s ‘magic mix’, 

geserveerd met verse appelmoes, aardappel, 

gegrilde groenten en aquaponic salade.

*Lunch wordt geserveerd 

van 11.30u tot 16.00u

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 18,50

€ 5,50

€6,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

vanaf € 26



Scan de QR code op tafel om te bestellen en het meest up-to-date 
menu te zien. Het menu kan gedurende de Prairie wijzigen.

Kids menu

Drankjes & Ijsjes

Kids lunch menu

Bio burger met friet
Biologische beef burger of vegan burger, 

frietjes, groentjes, watermeloen.

Bio worstje met friet
Biologische duroc worstje of vegan worstje, 

frietjes, groentjes, watermeloen.

Kids salade
Voor de echte groentenboertjes onder ons! 

Aquaponic salade uit eigen farm met bio ei, 

tomaat, komkommer, gegrilde groentjes, 

watermeloen en een stukje brood.

Kids  fruity plate
Voor de fruitdiertjes hebben we een bakje 

met vers fruit van de boer: watermeloen, 

bosbesjes, framboosjes, banaan, en kersjes. 

Om lekker te snoepen!

Banaan-spelt pannekoekjes
Banana pancakes met siroop (suikervrij), 

banaan, vers fruit, stoerderij ijs en ranja.

 * tot 16u te bestellen

Kids smoothie bowl
Paarse bosbes smoothiebowl met granola, 

verse budelse bosbessen en banaan. 

* tot 16u te bestellen

Soof Ranja
Suikervrije biologische ranja in de smaken: 

blauwe bes-lavendel-zwartebes, citroen-

munt-appel, en roos-peer-appel. Zonder prik!

Boerderij Buffelijs
Verschillende smaken huisgemaakte stoere 

waterbuffel roomijs van de Stoerderij uit Son 

in de smaken vernoemd naar hun buffels.

Nice iceream
Suikervrij en bio aardbeien waterijsje.

€ 10,50

€ 10,50

€ 7,50

€ 5,50

€ 4 

(voor 1 uur) 

€ 12,50 

(voor een 

hele dag)

€ 10,50

€ 9,50

€ 3,05

€ 5,95

€ 2,50

Spelen met FantaMagie
Iedere woensdag vanaf 14.30 tot 18.00 komt 

Ilona van FantaMagie naar de Prairie om 

begeleid te spelen met alle Prairie kids. water, 

bouwen, klimmen, en creatief samenspelen. 

Ben jij er ook bij?



Scan de QR code op tafel om te bestellen. 

Uw drankjes worden zo spoedig mogelijk gebracht

Rose Bier

Alcoholvrij

Witte wijn

Rode wijn

Bocada Grenache
Bloemige noten

Gris blanc
Aangenaam fris

Le pas du moine
Exotisch fruit en citrus

Heineken
Birra moretti
Texels wit
Texels Schuumkoppe 
Texels Goudkoppe of blond 
Bier bucket
5 of 10 heineken of despo

Beerbarrow
30 flessen desperados of 

Heineken in kruiwagen

Radler 0.0
Heineken 0.0

Pinot Grigio
Aromas citrus/exotisch

Chardonay
Vanille/peperkoek

Sauvignon Blanc
Verfrissend en levendig

Shiraz S/A
Rood en zwart fruit

Sweet Sangria
Karaf 0.75l met fruit

Glas  Fles

€ 5,85  | € 26,95

€ 6,05  | € 28,95

  | € 39,95

Glas  Fles

€ 5,65  | €  25,95

  | €  36,95

€ 5,85  | € 26,95

Glas  Fles

€ 5,65  | € 26,95

€21,55

€ 3,25

€ 1,55

€  5,45

€ 5,65

€ 5,85

vanaf 

€ 15,55

vanaf 

€ 89,95

€ 3,05

€ 3,05



ccc

Scan de QR code op tafel om te bestellen. 

Uw drankjes worden zo spoedig mogelijk gebracht

Warme dranken Fris

Spellen
Koude dranken

Thee
Biologisch groen, earl grey, 

jasmijn, rooibos of kamille

Verse thee
Munt of gember

Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte

+ Iced

+ Extra shot

Coca-Cola, Fanta, Sprite
Ice tea green
Red-bull
Sourcy blauw-rood 0.2l
Chaudfontaine 0.75l
Sparkling Lemonade
Soof, suikervrij

Spijker slaan
Kaarten

Pingpong
Vraag de bediening voor andere 

‘verrassings’spellen. 

Verse Jus
Appelsap bio, troebel
Purple detox smoothie
Wilde bosbes, banaan, 

sinaasappel, koriander, 

dulse, spirulina.

Iced lattes
Matcha, beetroot of 

turmeric

€ 3,05

€ 3,25

€ 4,55

€ 2,95

€6,55

€ 3,05

€ 3,15

€ 3,55

€ 3,15

€2,85

€3,95

€4,55

+€0,25

+€0,50

€ 4,55

€ 3,55

€ 6,50

€ 4,90



Scan de QR code op tafel om te bestellen. 

Uw drankjes worden zo spoedig mogelijk gebracht

Cocktails

G&T’s Mocktails

Tequilla Sunrise
Sinaasappel, soof, tequilla

Mojito
Bacardi, munt, sitroen

Martini Cornstar
Passievrucht, wodka

Texas mule
Gingerbeer, wodka

Limonsecco
Limoncello, prosecco

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, sinaasappel

Ginger gin tonic
Garden rose gin tonic
Classic gin tonic

Met op de Caai gestookte 

Gin van Bottle Distillerie.

Rozenbunker
Dorstige Tulp, Citrus 

Movement of Wilde Ijsthee. 

Ook geschikt voor kids!

€ 11,55

€1 1,55

€8,55

€ 9,55

€ 9,55

€8,55

€ 10,55

€ 11,55

€ 8,55

€ 5,55



Scan de QR code op tafel om te bestellen. 

Uw drankjes worden zo spoedig mogelijk gebracht


