HoEvr BosuRN
Posthoornweg 38
7781 PK De Krim
06-25513897
inÍo@hoevebosman.nl
vrrvr,w.hoevebosman.nl

OPENINCSTI]DFN
Kijk voor actuele openingstijden van onze boerderijwinkel/ijssalon
op www.hoevebosman.nl of op facebook/hoevebosman.
Het Uspunt is dagelljks geopend van 1 maart tot 1 november van

Hoeve Bosman
*

BosnBN scHEPrJs

:F BoBnBN soFTrJs

10.00 - 22.00 uur.

:F l(ees
WWW.HOEVEBOSMAN.NL

tF V[,Bgs

Hoevr BosvicN
Onze passie ligt in het verzorgen van onze melkkoeien en de paarden en het
maken van het ambachtelijke boerenijs, vlees, kaas en andere producten. Dit
dcen we met veel plezier met ons hele Eezin. Wij laten u graag zien hoe het
leven eraan toegaat op de boerderij via het Kiompenpad. Proef en geniet van
boeren ijs brj het ijspunt of op ons terras voor de boerderijwinkel.
BOEREN SCHEPIJS EN SOFTI]S

Wli maken op ambachtelijke wijze heerlLjk schepi.js en softijs van verse melk van
onze eigen koeien. Voor een heerlijk softijsje komt u naar onze rssalon. Hier
is ook het schepijs verkrljgbaar in veel verschillende smaken om direct van te
genieten of om in bekers van 130m1 en 750m1 mee te nemen naar huis. Voor
mensen met een gluten of lactose vrrj dieet hebben we ook diverse ijssmaken.

BCERDERIJWINKEL / I]SSALON
ln de boerderijwinkel vindt u een ruim assortiment van onze eigen boerenijs,
kaas, advocaat en andere prachtige streekproducten zoals o.a. jam, zuivel, meel
en wijn. Ook kunt u terecht voor een heerlijk softijsje of schepijsje. Zoekt u een
mooi cadeau? Wrj stellen in overleg en voor elk budget en gelegenheid leuke
cadeaupakketten samen.
KLOMPENPAD MET DIPLOMA,OPPTNSTETIUTTSTTN,
jij wat er allemaal moet gebeuren op een boerderij? Wat eten koeien
en paarden? Hoe wordt ijs gemaakt? Vind het antwoord op al deze vragen
tijdens de ontdekkingstocht op de boerderij. Met een routeL,oekje en
infoborden kom j1.j allerlei dingen over het boerenleven te weten. Beantwoord
.je aile vragen goed? Dan verdien jil een diploma 'Opperstalmeester' en een
boerenrjsjel
Weet

KAAS
U vindt in onze troerderijwinkel ook kaas van de weidemelk van onze koeien.

De kaas wordt door kaasmeesterJan gemaakt, in diverse varianten zoals
naturel en kruidenkaas, WU laten u graag een plakje proeven.

(u)rrnru« sruKrE

vLEES oP uw BoRD
Wanneer wij een van onze weiclekoeien slachten, heeft u de mogelrjkheid
om u in te schrijven voor een vleespakket van '10 kilo. Onze weidekoeien staan
minimaal 120 dagen perjaar en tenrninste zes uur per dag lekker buiten in de
weí. Daardoor is het vlees rijk van smaak.
BOSVROUWT-ES PRODUCTEN
I\aast het eigengemaakte ijs maken wij ook zelf Bosvrouwtjes Advocaat,
boeínjongs, wichter en huwelijk. Eerlijk en heerlijke producten met een vleugje
nostalgie.

IISPL]NT
Het is heerlijk om tUdens uw fietstocht even van een kopje koffie, thee of ijsje
te genieten. ln ons Uspunt ligt de vriezer vol met verschiliende smaken ijs. Het
ijspunt is dagelijks geopend van 1 maart tot 1 november van 10.00 - 22.00 uur.
De boerderqwinkel/Ussalon hebben andere openÍngstijden, zie hiervoor onze
weklsite.

I.]SKAR EN I]SBAR TE HUUR
Zeif boerenijs scheppen rnaakt een feest cf verjaarCag heel blzr:rnder. Wrj
hebben een nostalgische ijskar te hur-rr en een ijsi:ar. De ijsbar dient u zelf op te
halen. De ijskar worCt r:p locaiie qebracht. Kijk voor meer inforrnatie op onze
website.

