
OntbijtenBijOns

smOOthies BijOns

Luxe Ontbijt
Croissant I boerenbam I pistolet I scrambled egg of omelet I yoghurtje met 
vers fruit en cruesli I zoet beleg I diverse vleeswaren en kaas I verse jus

bOerenyOghurt
met vers fruit en cruesli

smOOthie meLLOw yeLLOw
Ananas I papaya I mango I sinaasappel I kokos

smOOthie red devine
Aardbeien I frambozen I blauwe bessen I bramen

€ 14.50

€ 3.25

€ 4.25

€ 4.25

smOOthie pina cOcO
Kokos | ananas | limoen | sinaasappel

€ 4.25

heeft u een aLLergie? 
Laat het Ons weten!



Lekker & ZOetBijOns

appeLtaart met sLagrOOm + €0.50 € 4.00

vraag Ons naar wat wij vandaag nOg meer 
vOOr Lekkers hebben bij de kOffie Of thee

heeft u een aLLergie? 
Laat het Ons weten!



koffie & zo BijOns
Lungo
espresso
DubbeLe espresso

Caffe Latte

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.25

€ 3.25
Latte MaCChiato € 3.50

Latte MaCChiato speCiaL
Topping met slagroom | smaken: karamel, amaretto, vanille

€ 4.50

WarMe ChoCoMeL Met sLagrooM + €0.50 € 3.25
WarMe ChoCo De Luxe
Slagroom en topping van stroopwafel en karamel

€ 4.50

WarMe Witte ChoCoLaDeMeLk Met sLagrooM + €0.50 € 3.25

WarMe Witte De Luxe
Slagroom en topping van crispy choco en speculoos

€ 4.50

*onze* ChoCo speCiaL
Baileys Salted Caramel | slagroom en topping karamel

€ 5.75

Diverse streekthee (zie onze uitgebreiDe theekaart) € 3.50
Heerlijkheid Zwaluwe | Wagenberghs straotje | Traais schansje | Mayse thej | Drimmels 
vaortje | Biesboschthee | Bredase Baronie thee | Earl Grey | Engelse Melange | Gember Chai

CappuCCino € 3.25



gesChieDenis BijOns
Café In de Hand, waarvan de eigenaren de landbouwer Hein van Loon en zijn vrouw Antje 
Pekels waren,  was een levendig café. Het had te maken met Hein die geen man was die 
stil kon zitten: in 1886  was hij medeoprichter van harmonie Deugd Veredeld de kunst, dat 
tot 1941 in het café gebleven is. Hein was bovendien de eerste dirigent en voorzitter van 
de harmonievereniging. Ook was er een herenkoor actief in het café. In de oorlog is de 
duiker die onder de weg doorliep opgeblazen door de Duitsers en daarbij werd ook het 
café beschadigd. In 1953 is het café, volgens de vergunning, verbouwd tot woonhuis. Als 
aandenken aan het café In de hand is in de topgevel een balk-anker met een gesmeed 
wijnglas aangebracht.

Een drankvergunning, verstrekt aan Antje Pekels, de vrouw van Hein van Loon, op 14 
februari 1911 en ondertekend door de toenmalige burgemeester Baron D.J. van Heeckeren, 
is nog steeds in originele staat aanwezig. Het prijkt aan de muren van brasserie BijOns.

Het woonhuis is later van de familie A. Pals geweest; nu zijn de eigenaren Perry van 
Lonkhuizen en zijn vrouw Joke Schotel, tevens de uitbaters van brasserie BijOns.

Café “in De hanD”



FrisdrankenBijOns
appelaere appelsap
bitter lemon
cassis
coco cola

€ 3.10
€ 2.85
€ 2.85
€ 2.85

coca cola zero € 2.85
Fanta orange

Fever-tree mediteranean tonic
schweppes premium hibiscus tonic

€ 2.85

€ 3.85
€ 3.85

chocomel € 2.85
Fristi
ice tea green
ice tea sparkling
kraanwater karaF

€ 2.85
€ 2.85
€ 2.85
€ 3.10

sourcy blauw € 2.85
sourcy rood
sourcy Fles blauw oF rood (0.75 ltr)

verse jus

€ 2.85
€ 4.85
€ 4.10

ranja € 1.60

ginger ale € 3.85

Fever-tree premium indian tonic € 3.85

sprite € 2.85

Fever-tree elderFlower tonic € 3.85
Fever-tree clementine tonic € 3.85



bij de borrelLekkers

borrelplank (2 personen)
Rijk gevulde plank met warme en koude verwennerijen

bourgondische bitterballen portie van 8 stuks

€ 19.50

€ 7.50

Frieten saus naar keuzen + € 0.50 € 4.00

nachos
met kaas | chili en salsa dip

€ 8.00

brood met smeersels € 5.75

laat u verrassen door onze 
gevarieerde borrelplanken!

Zeezoutboter l tapenade

snekkerij + olijven € 8.75

heeFt u een allergie? 
laat het ons weten!



wijnen BijOns
Wit
Chardonnay € 4.50

Sauvignon BlanC

Zoete witte wijn

€ 4.50

€ 4.25

Pinot grigio € 4.75

Bubbels
Be SeCCo

Be roSé

€ 6.75

€ 6.75

Be Berry € 6.75

Rood
Pinot noir € 4.50

Merlot € 4.50

Rosé
droge roSé € 4.85

Zoet € 4.50



geSChiedeniS Zwaluwe

de heerlijkheid
Reeds in de 14e eeuw was Zwaluwe bekend. De van Duvenvoordes waren de 
Heren van Hooge en Lage Zwaluwe en konden hier ook recht spreken. In het 
jaar 1376 was het Beatrix, de dochter van Willem van Duvenvoorde, die Hooge 
Zwaluwe heeft overgedragen aan Margriet van der Lippe, Vrouwe van der Leck 
en Breda, de derde vrouw van Jan van Polanen. Hun kleindochter, Johanna van 
Polanen trouwde in 1403 met de Duitse graaf Engelbrecht van Nassau, waardoor 
Hooge Zwaluwe alsmede ons Koningshuis, aan de Nassau’s kwam.

Genoemde Beatrix van Duvenvoorde huwde met Roelof van Daelhem, Heer van 
Dongen. Hierdoor is Lage Zwaluwe geruime tijd in het bezit geweest van het 
geslacht van Daelhem. In 1513, op de 25e van Sprockelmaand (februari), werden 
al hun goederen verbeurd verklaard ten behoeve van de Graaf van Nassau. Door 
dit feit werden de beide Zwaluwen weer verenigd. Onze koning is thans nog 
steeds (door vererving) Heer van Zwaluwe. 

In 1805 zijn Hooge en Lage Zwaluwe, met Zevenbergen, Geertruidenberg en 
Heusden, bij de provincie Noord-Brabant gevoegd. Het Markiezaat van Bergen 

op Zoom en de heerlijkheden Steenbergen, Willemstad en 
Prinsenland behoorden hier reeds toe vanaf 1796, in welk 
jaar Noord Brabant een erkende provincie is geworden.

administratie@erfgoedzwaluwe.nl
www.erfgoedzwaluwe.nl 



LunchenBijOns
TomaTensoep 
Zacht romige soep met rode pesto, mascarpone en verse 
basilicum geserveerd met oerbrood en zeezoutboter

seizoensoep van ons Jo
Wisselende seizoensoep geserveerd met oerbrood en zeezoutboter

Brood meT smeerseLs
Kruidenboter l zeezoutboter l tapenade

€ 7.00

€ 7.00

€ 5.75

Soepen

Brood
schiacciaTa carpaccio
Rucola I parmezaanse kaas l pijnboompitten l truffelmayonaise

schiacciaTa GerookTe zaLm
Roomkaas l veldsla l cherry tomaat I rode ui

cLuB sandwich kip
Sla mix I bacon l kip I rode ui I scharreleitje I citroenmayonaise

€ 12.00

€ 12.00

€ 13.50

aLLeruurTJe speciaL
Vlees: kopje soep I boerenbrood carpaccio I boerenbrood rundvlees kroket
Vis: kopje soep I boerenbrood zalm I boerenbrood garnalen kroket
Vega: kopje soep I boerenbrood gebakken ei I boerenbrood knolselderij kroket

€ 15.50

“onze” uiTsmiJTer 
3 scharreleitjes met ham, kaas en spek 

€ 11.00

rundvLeeskrokeTTen (KNOLSELDERIJKROKETTEN VOOR DE VEGETARIËR)
2 ambachtelijke kroketten l mosterdmayonaise

€ 9.50

“onze” sTreekBurGer
Sla l tomaat l gefrituurde ui l “onze burgersaus” I frieten

€ 15.50

schiacciaTa omeLeT van ons Jo
Veldsla | cheddar | spek | verse bieslook | tomaat | komkommer | citroenmayonaise

€ 11.75

FrieTen saus naar keuze + € 0.50 € 4.00

puLLed chicken BurGer
Sla l tomaat l cheddar | zoetzure rode ui 

€ 15.00

schiacciaTa Gezond
Ham | kaas | sla | tomaat | komkommer | augurk | ei en  bacon

€ 11.50

heeFT u een aLLerGie? 
LaaT heT ons weTen!



LunchenBijOns

TosTi cLassic
Boerderijkaas | ambachtelijke ham

TosTi zwaLuwGekweTTer
Boerderijkaas | ambachtelijke ham | gegratineerd en geserveerd met een 
heerlijk spiegeleitje

TosTi aan de GaeTe (v)
Geitenkaas | tomaat | Biesbosch honing

€ 7.00

€ 9.50

€ 8.50

Tosti’s wit/bruin

carpaccio
Parmezaanse kaas l bacon I truffelmayonaise l pijnboompitten I 
geserveerd met brood

Lauw / warme GeiTenkaassaLade (v)
Komkommer l rode ui l walnoten I Biesbosch honing I balsamico crème I 
geserveerd met brood

Lauw / warme Te Land Ter zee en op Je BordsaLade
Gegrilde kip | gamba’s | scharreleitje | cherry tomaatjes | parmezaanse kaas | 
rode ui | geserveerd met brood

€ 14.50

€ 13.50

€ 16.00

Salades

kinder TosTi
Kaas en ham

BoerenBam meT krokeT

porTie poFFerTJes vers FruiT + € 1.50
met roomboter en poedersuiker

€ 4.00

€ 5.00

€ 4.50

Voor de kleintjes

TosTi iTaLiana
Boerderijkaas | serranoham | pesto

€ 8.00

heeFT u een aLLerGie? 
LaaT heT ons weTen!



Bieren BijOns
Pils
Hertog Jan van de tap 20 cl € 2.55

Blond
tongerlo Blond 6.5%

kasteel Blond 7%

€ 4.85

€ 4.85

omer 8% € 5.35

Wit
paulaner Hefe-weisse 5% € 5.35

Hoegaarden wit 4.9% € 3.60

Donker
tongerlo Bruin (duBBel) 6.5% € 4.85

westmalle duBBel 7% € 4.60

0.0 en Radler
Heineken 0.0%

sport Zot 0.0%

€ 3.00

€ 4.85

lindeBoom citroen radler 2.0/ 0.0% € 3.10

lindeBoom kersen radler 2.0/ 0.0% € 3.10

IPA
super 8 6% € 4.85

Amber
la trappe isid’or 7.5% € 4.85

Tripel
le fort 10%

westmalle 9.5%

€ 5.35

€ 5.35

BoscHdal 8% € 5.35

Fruit
petrus red 8.5% € 5.35

Hertog Jan van de tap 25 cl € 3.00

wisseltap € 4.10

HeB Je Zin in iets anders? vraag ons wat 
we momenteel op de wisseltap HeBBen



weetJes VanOns
- ons woonHuis al in 1911 een café was
- de originele drankvergunning van toen BijOns in de brasserie hangt
- de legeskosten destijds f 0.50 cent waren

- de foto Boven aan de wand Het café ‘in de Hand’ is met de Harmonie
- beide items ons gegeven zijn door de Fam. Pals

- er in de gevel van Het Huis een Balk anker in de vorm van een 
wiJnglas is geplaatst

Wist u dat ...

- als herinnering aan het voormalig café wat in de oorlog is gesneuveld

- wiJ Hier sinds april 2001 op de BoerderiJ wonen
- sinds die tijd al aan het bouwen en verbouwen zijn
- wij alles eigenhandig gebouwd hebben
- wij naast de Brasserie ook een aantal vakantieappartementen en B&B ’s hebben
- er op het terrein ook een cursus-en trainingscentrum is, genaamd De Bascule

- wiJ tevens toeristiscH informatie punt (tip) ZiJn voor de 
gemeente drimmelen

- wij u graag op weg helpen met mooie fiets- en wandelroutes en andere informatie
- u BijOns ook elektrische fietsen en scooters kunt huren

- u BiJons ook op afspraak met een geZelscHap kunt genieten van een 
diner

- er ook een antieke iJsco kar is
- wij daar ambachtelijk ijs mee verkopen

- wij graag werken met producten uit de streek

- de Biesmoswand gemaakt is van ecHt mos en met de Hand gemaakt is 
door ons

- dat als het op de bar aankomt, wij (niet) op een stuiver kijken
- alle foto’s BijOns, afbeeldingen zijn van de directe omgeving en gemaakt door 

Natascha Verbij

- er op 800 meter een pracHtig natuurgeBied ligt met een klein strandJe
- u daar heerlijk kunt recreëren en wandelen
- er wel 180 vogelsoorten zijn gespot
- de Winput tevens onze ‘geluksplek’ is
- dit onderdeel is van een fietsroute langs de geluksplekken in de gemeente Drimmelen

Zo, nu weet u inmiddels al een beetje. Wilt u nog meer weten?
vraag Het ons gerust!
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