
 

Graag aan de toog bestellen 

En daar ook meenemen, we bedienen NIET aan tafel 

 

 

  

Bijna al onze producten 
bevatten allergenen 

Vragen? 

De uitbaters staan u 
graag te woord. 

BOERDERIJ 

Voor  

Iedereen! 



Welkom op onze boerderij! 
 

Dagelijks maken we heel wat verse zuivelproducten, 
en dit op ambachtelijke wijze en met kwalitatieve producten en 
natuurlijk;melk, van onze eigen koeien. 
We trachten voor iedereen iets lekkers en gezond te bieden 
zo passen we ons assortiment geregeld aan, aan elk seizoen. Laat het 
u smaken! 
 
De boerderij bezoeken? 
Tijdens de openingsuren van de 
hoevewinkel  vrije toegang 
(in drukke boerderijseizoenen, kan de 
toegang tijdelijk geweigerd worden voor de 
veiligheid van u en ons - dank voor je begrip) 
 
scholen en groepen krijgen op afspraak een 
geanimeerde rondleiding. 
de speelweide is enkel toegankelijk voor klanten, 
tijdens de openingsuren. 

 
Alvast een loeigoeie boerderijdag gewenst! 

 wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen? 
www.hoevetalkeveld.be 

         en je kan ons ook vinden op facebook (ijsboerderij 
hoeve’t Alkeveld) 

 
Omdat we met verse producten werken,  

is het soms mogelijk  
dat iets tijdelijk niet meer voorradig is,  

dank u voor uw begrip  

Ouders blijven ten 
allen tijde 

verantwoordelijk 
voor hun kinderen 
tijdens een bezoek 
aan de boerderij!! 

Hou het daar 
dan ook een 

beetje 
netjes!! 



Water & frisdranken 

Plat of bruisend water................................................. € 2.50 
Natuurlijk  en lokaal bronwater uit de Christianabronnen van Dikkelvenne,  
de Christianabronnen maken deel uit van VLAPAS.  

Coca cola of coca cola Zero.......................................... € 2.50 
Limonade Lemon of orange……………………………………. € 2.50 
Natuurlijk  en lokale limonades van de Christianabronnen van Dikkelvenne,  

Ice tea.......................................................................... € 2.50 
Appelsap.................................................................... € 2.50 
Natuurlijk  en lokaal Appelsap uit de boomgaard van de familie Coppens uit Zottegem.  

 

Wijn 

Witte, rosé of rode wijn............................................... € 3.50 
Cava............................................................................ € 3.50 
Sangria (rode met vers fruit).......................................  € 6.00 

Bieren 

Jupiler, Hoegaarden, Kriek Lindemans......................... € 2.50 
Duvel............................................................................ € 3.50 

uit de streek 
Pater Lieven Blond of Bruin......................................... € 3.50 
Oud Zottegems............................................................ € 3.50 
Amberkleurig bier - 210 jaar Zottegemse brouwtraditie bier van hoge gisting - 6,2% 

Slaefke......................................................................... €  3.50 
Aughems artisanaal fluytjesbier  van hoge gisting en hergisting op fles –  
Tripel 7,5% 

Steenuilke............................................................... € 3.50 
Een blond degustatiebiertje van 6,5% ter ondersteuning van het steenuilproject 
in de Vlaamse Ardennen.  

Arend dubbel............................................................... € 3.50 
valt op door zen donkere moutaroma en heeft een verwarmende karamelsmaak  
in combinatie met een zachte hopbitterheid. 

 



Sneukelen 

Kaasbordje............................................................ € 5.00 
met verschillende soorten hoevekazen en mosterd  
Bordje kaas en droge worst………………………………… € 5.00 
Boerderijbordje.(om te delen)..................................... € 12.50 
met brood, hoeveboter of platte kaas met kruiden, kaas en droge worst, .... (seizoensgebonden) 

  



Coupes 
Onze coupes worden geserveerd met sauzen en/of slagroom naar keuze 

 (deze zijn inbegrepen in de prijs) 

Coupe Vanille............................................................... € 7.50 
3 bollen vanille-ijs, koude chocolade- of aardbeisaus 
Coupe gemengd........................................................... € 7.50 
3 bollen ijs naar keuze, saus naar keuze 
Dame Blanche.............................................................  € 7.50 
3 bollen vanille-ijs, warme chocoladesaus 
Dame Noir................................................................... € 7.50 
3 bollen chocolade-ijs, warme chocoladesaus 
Coupe bresilliënne....................................................... € 7.50 
2 bollen vanille-ijs, 1 bol mokka-ijs, karamelsaus, nootjes 
Banana Split................................................................. € 7.50 
2 bollen vanille-ijs, 1 bol banaan-ijs, banaan, warme chocoladesaus 
Coupe Advocaat........................................................... € 7.50 
3 bollen vanille-ijs, advocaatsaus 
Coupe Krieken.............................................................. € 7.50 
3 bollen vanille-ijs, warme krieken 
Coupe Aardbeien......................................................... € 8.50 
3 bollen vanille-ijs, verse Belgische aardbeien 
Coupe Vers fruit........................................................... € 8.50 
3 bollen vanille-ijs, vers seizoensfruit 
 

Hoorntjes - Galetten - potjes   
1 bol naar keuze.....................€ 2.00 

suppl. saus of slagroom..........€ 0.50 

 

 

 



 

Pannenkoeken 

 
Pannenkoek (bloemsuiker, bruine suiker, confituur) .. € 2.50 
Dubbele Pannenkoek …………….................................... € 4.50 
(2 pannenkoeken met bruine suiker, confituur of bloemsuiker)  
Pannenkoek met ijs.................................................  € 4.50 
1 pannenkoek, vanille-ijs en warme chocoladesaus 
Dubbele Pannenkoek met ijs en chocoladesaus.......... € 6.50 
2 pannenkoeken,  vanille-ijs en chocoladesaus 

Pannenkoeken met ijs en aardbeien........................... € 8.50 
portie pannenkoeken, vanille-ijs en verse Belgische aardbeien (in ’t seizoen) 

Pannenkoeken met ijs en warme krieken................... € 8.50 
portie pannenkoeken, vanille-ijs en warme krieken 

Pannenkoeken met ijs en vers fruit............................. € 8.50 
portie pannenkoeken, vanille-ijs en vers seizoensfruit 

Lekker en gezond 

 

Portie vers fruit........................................................... € 5.00 
Portie Verse aardbeien (in ’t seizoen)……………………… € 5.00 
Verse fruitsla met natuuryoghurt................................ € 6.00 
 
 
 

  



Koffie & melk  

Genieten van vers gemalen en ambachtelijke koffie 

van koffiebranderij HOORENS 

Expresso...................................................................... € 2.50 
Koffie......................................................................... € 2.50 
Koffie verkeerd..........................................................   € 2.50 
Decafiné...................................................................  € 2.50 
Verwenkoffie met hoeveproevertjes en koekjes......... € 6.00 
 
Glas verse volle melk................................................ € 2.50 
Koude chocolademelk............................................... € 2.50 
Warme chocomelk..................................................... € 2.50 
supplement slagroom................................................   € 0.50 

  



Thee…………………………………………………..€ 3.00 
 

Zwarte thee (2 à 3 minuten infusie) … 
Earl Grey 
Harmonische melange van de fijnste China en Darjeeling theesoorten, op delicate wijze  
gearomatiseerd met bergamot 

Groene thee (2à3 minuten infusie)   
China Gunpowder 
Groene, niet gefermenteerde thee uit China met verkwikkend aroma en licht bittere smaak. 

Fruitinfusie (5à8 minuten infusie) 
Fruitgaard 
Gearomatiseerde vruchtentheemelange met abrikozen-/perziksmaak. Ing: appel,hibiscus,  
rozenbottel, citrusvruchten, zonnebloem, aroma 

Blauwe bes 
Gearomatiseerde vruchtentheemelange van bosbessen,…. 

Kruideninfusie (5à8 min.infusie) 
Kamille 
De kamille bevat enkel de gele, middelste knopjes van de bloemen, voor een lichtere delicate  
smaak. Bevordert de spijsvertering en werkt kalmerend op darm- en maagstoornissen. Bestrijd 
hoofdpijn en koorts.  

Munt 
Zuivere pepermuntbladeren produceren een energieke en verfrissende drank, die kan genoten  
worden na een maaltijd om de spijsvertering te bevorderen. Bestrijd ook slapeloosheid en 
zenuwachtigheid 

Rozenbottel 
De vrucht van wilde rozen; rijk aan vitamine C, aanbevolen bij griep en vermoeidheid.  
Rozenbottels hebben de reputatie om de symptomen van hoofdpijnen en verkoudheden 
 te verzachten en het lichaam te zuiveren. 

 

Appeltaart………............................................... € 3.50 

  

We kiezen steeds 
meer de kaart 

van vers & 
ambachtelijk 

Met opmerkingen [HA1]:  

Met opmerkingen [HA2R1]:  



Voor een betere 

 

Grote & kleine, doeltreffende maatregelen, 

elk seizoen een beetje meer 

samen op weg naar  

een ecologisch verantwoorde zuivelboerderij  

voor iedereen 

 

 

 

je eigen picknick  

meebrengen kan niet.  

De toegang tot de boerderij 

en het speelplein zijn gratis 

En worden betaald met onze  

Drank- en eetgelegenheid. 

 

 
 

De parasiet Neospora, die wordt overgedragen door honden, 
is de belangrijkste oorzaak van abortus bij koeien 
Je hond mag dus absoluut NIET mee naar de boerderij!! 
Enkel toegelaten op het terras buiten 


