voorgerechten, salades
en hoofdgerechten
voorgerechten
Tomatensoep
met gehaktballetjes

4,95

Runderbouillon
met boerensoepgroenten

4,95

Rundercarpaccio
met geraspte kaas en truffel mayonaise

8,95

Salade kip teriyaki

8,50

Cocktail van Noorse garnalen
met cocktailsaus

7,50

Salade geitenkaas met honing

9,00

Pasteitje met kippenragout

7,50

Stokbrood met kruidenboter

4,00

Stokbrood met aioli

4,25

Stokbrood met tapenade

4,50

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.

Schnitzel naturel
in roomboter gebakken

14,00

Zalmfilet
met remouladesaus en limoen

16,95

Schnitzel champignonsaus
in roomboter gebakken

15,50

Gebakken gamba’s
10 stuks in knoflook olie

16,95

Schnitzel Holsteiner
in roomboter gebakken

16,00

Gegrilde entrecote
met kruidenboter

18,00

Schnitzel boeren wijze
in roomboter gebakken

16,50

Sukade lapjes
met eigen jus

17,50

Kipsaté
met satésaus

12,75

Spareribs
zoet of pittig

17,50

Varkenssaté
met satésaus

12,75

Burger ’t Hof

12,95

Mixed grill
met stroganoffsaus

16,50

Diamanthaas biefstukjes
met pepersaus

17,50

* 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

pannenkoeken
Geserveerd met poedersuiker en stroop
€ 8,50
Pannenkoek naturel

6,00

Pannenkoek appel

8,00

Pannenkoek spek

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

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

1395

menu du chef
voorgerechten
Keuze uit
Salade
met gegratineerde geitenkaas en honing
Kippenpasteitje
met pasteibakje uit de oven
Salade ossenhaas puntjes
met croutons

hoofdgerechten
Geserveerd met verse friet en salade.
Supplement mayonaise € 1,75
Keuze uit
Mixed grill
met stroganoffsaus
Gebakken gamba’s
10 stuks in knoflook olie
Runderentrecote
met kruidenboter
Sukadelapjes
met eigen jus

nagerechten
Keuze uit
Warme tarte tatin van peer
Karamel/ stroopwafel ijstaartje

Inclusief
warme
groenten

menu
du chef
voor

27,95

menu ‘t hof
voorgerechten
Keuze uit
Rundercarpaccio
met geraspte kaas en truffel mayonaise
Salade kip teriyaki
met sesamzaadjes
Cocktail van Noorse garnalen

hoofdgerechten
Geserveerd met verse friet en salade.
Supplement mayonaise € 1,75

Inclusief
warme
groenten

menu
‘t hof
voor

24,95

Keuze uit
Diamanthaas
biefstukjes met pepersaus
Varkenshaas
met champignonsaus
Zalmfilet
met remouladesaus en limoen
Holsteiner schnitzel

nagerechten
Keuze uit
Duo van chocolade
mousse en ijs
Softijs
met kersen
Warme wafel
met vanille-ijs

menu ‘t hof en menu du chef

