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

voorgerechten
Italiaanse pomodori tomatensoep met pesto 4,95

Romige mosterdsoep met croutons   4,95

Licht gebonden paddenstoelensoep  5,95
 
Rundercarpaccio   8,95
met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, zontomaatjes 
en truffelmayonaise

Gamba salade   8,75
met gebakken gamba’s op oosterse wijze 

Vitello tonato  8,50
kalfsrosbief met tonijn mayonaise en kapper appeltjes

3 garnalen kroketjes met cocktailsaus  8,75

Stokbrood met kruidenboter   4,00

Stokbrood met aioli    4,25 

Stokbrood met tapenade   4,50

voorgerechten, salades
en hoofdgerechten



hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en salade.

  

Gebakken kalfslever   16,50
op boerenwijze 

Gegrilde runderentrecôte  15,75
met piri piri marinade en kruidenboter

Gemarineerde spareribs   17,50
zoet of pittig

Burger ’t Hof   12,95

Mixed Grill   15,50
van kipfilet, varkenshaas en biefstuk

Wienerschnitzel naturel   14,00

Wienerschnitzel op boeren wijze   14,50

Wienerschnitzel Hawaii    15,25

Zalmfilet  17,00
met romige pestosaus 

Gebakken gamba’s op oosterse wijze  15,00

Biefstukjes (2x 100 gram)   16,75 
met champignonsaus

Biefstukjes (2x 100 gram) op boeren wijze  17,50

Varkens- of kipsaté   12,75
met uitjes en kroepoek

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



kindermenu’s en pannenkoeken
kindermenu’s 
 
Kindermenu bestaande uit voorgerecht  
en hoofdgerecht naar keuze voor  € 8,50
 
Voorgerecht

Tomatensoepje

Keuze uit de volgende hoofdgerechten

Pannenkoek naturel

Pannenkoek met spek

Kipnuggets met verse frietjes

Kroketje met verse frietjes 
 
Frikandel met verse frietjes

Bitterballen met verse frietjes

Nagerecht (niet inbegrepen bij het kindermenu)

Kinderijsje 2,95

Los schaaltje appelmoes 1,25

pannenkoeken 
Geserveerd met poedersuiker en stroop

Pannenkoek naturel 6,00

Pannenkoek appel 8,00

Pannenkoek spek  8,50



streekmenu en denise’s keuze
streekmenu  
Van 1 mei t/m 31 augustus 
Streekmenu bestaat uit een voorgerecht,  
hoofdgerecht en nagerecht voor € 23,95

Keuze uit de volgende voorgerechten

Licht gebonden aspergesoep 
met ei, hamreepjes, peterselie en asperge stukjes

Veldsalade 
met gerookte kipfilet, groene asperges en  
Lieshoutse honing dressing

Keuze uit de volgende hoofdgerechten

Asperges 
met ruwe ham, peterselie, ei en heldere boter

Hollandse entrecote 
met gebakken asperges en kruidenboter

Keuze uit de volgende nagerechten 
 
Tarte tatin van appels met vanille ijs

Verse aardbeien met vanille ijs en slagroom

Denise’s keuze    
Denise’s keuze bestaat uit een voorgerecht,  
hoofdgerecht en nagerecht voor € 24,95

Keuze uit de volgende voorgerechten

Kip tempura 
krokante stukjes kipfilet in tempura beslag  
en sweet chili dressing

Gerookte zalm 
met wasabi nootjes, wakamé salade, piment dressing 
en saffraan olie

Keuze uit de volgende hoofdgerechten

Varkensrib-roast
zacht gegrild en rode wijnsaus

Surf and truf 
van biefstukjes met gambaspiesje en bearnaisesaus

Keuze uit de volgende nagerechten 

Koffie met 2 likeurtjes

Petit grand dessert
bestaande uit verschillende lekkernijen van de kaart



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


