voorgerechten, salades
en hoofdgerechten
voorgerechten

salades

klein groot

Tomatensoep		4,50

Gamba salade

8,95 14,95

Goulashsoep 		
4,75
Granola salade
9,95 14,95
met avocado en kiphaasje
Kippensoep		4,50
Ossenhaaspuntjes salade
9,95 14,95
Rundercarpaccio 		 9,25
met truffelmayonaise
met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, croutons
en truffelmayonaise
Geitenkaas salade
8,95 13,95
met lavendelhoning en zongedroogde tomaat
Kippasteitje 		 5,95
Stokbrood met kruidenboter		

4,25

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie ? meld het ons.

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en salade.

Kipfilet 		 12,50
met kerriesaus en ananas
Mixed Grill 		 15,50
van 3 soorten vlees, kip, varken en biefstukje
geserveerd met kruidenboter
Diamanthaas Biefstukjes		 15,95
geserveerd met peper-, champignon-,
zigeuner- of stroganoffsaus
Diamanthaas Biefstukjes op boerenwijze		 17,95
met gebakken ui, spek en champignons
regular giant
Wiener Schnitzel
geserveerd met peper-, champignon-,
zigeuner- of stroganoffsaus

12,50 14,95

Schnitzel Holsteiner
met gebakken ei en kaas uit de oven

12,95 15,95

Boerenschnitzel
met gebakken ui, spek en champignons

14,50 17,50

Burger ‘t Hof		 12,95
geserveerd op een brioche broodje met 175 grams
Hereford burger met gebakken ui, champignons,
bacon, gesmolten kaas en burger relish
Spaakhammetje met jus		 13,50
Gemarineerde spareribs zoet of pittig		 14,50
met knoflooksaus en chilisaus
Varkenssaté		12,50
gemarineerde saté met huisgemaakte satésaus,
uitjes en kroepoek
Kipsaté 		 12,50
gemarineerde saté met huisgemaakte satésaus,
uitjes en kroepoek
Gamba’s		15,50
Zalmfilet uit de oven		 14,50
met basilicumsaus

* Extra saus bij uw hoofdgerecht?
		Keuze uit peper-, champignon- of zigeunersaus, meerprijs € 2,00

kindermenu’s en pannenkoeken
kindermenu’ s
Kindermenu bestaande uit voorgerecht
en hoofdgerecht naar keuze voor

pannenkoeken
Geserveerd met poedersuiker en stroop
€ 8,25
Pannenkoek naturel

6,00

Pannenkoek appel

8,00

Pannenkoek spek

8,50

Voorgerecht
Tomatensoepje
Keuze uit de volgende hoofdgerechten
Pannenkoek met stroop en poedersuiker
Poffertjes met poedersuiker
Kipnuggets met verse frietjes en appelmoes
Kroketje met verse frietjes en appelmoes
Frikandel met verse frietjes en appelmoes
Kinderburger met verse frietjes en appelmoes
Nagerecht (niet inbegrepen bij het kindermenu)
Kinderijsje

1,50

burger ‘ t Hof menu
geserveerd met verse friet en salade
175 grams Hereford burger op een brioche
broodje met gebakken ui, champignons,
bacon, gesmolten kaas en burger relish

1295

vega en balans menu
vega menu
Vega Menu bestaat uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht voor

balans menu			
€ 18,95

Balans Menu bestaat uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht voor

€ 19,95

Keuze uit de volgende voorgerechten

Keuze uit de volgende voorgerechten

Bladsla salade
met basilicum, bieslook tomaatjes,
mozzarella balletjes en lavendelhoning

Granola salade
met avocado, kerstomaatjes en gegrilde kiphaasjes

Tomatensoep

Bladsla salade
met basilicum, bieslook tomaatjes, mozzarella
balletjes en lavendelhoning

Keuze uit de volgende hoofdgerechten

Keuze uit de volgende hoofdgerechten

Javaanse schijf
met verse groente en basmati rijst

Groente chili con carne
met basmati rijst en polenta

Spinazie/Kaas burger
met verse groente en basmati rijst

Biefstukpuntjes
met basmati rijst en verse groente

Keuze uit de volgende nagerechten

Nagerecht

Vers rood fruit
met boerenroomijs en slagroom

Verse bosvruchten
met mint en Griekse kwark

Muntthee met lavendelhoning

